
 دانشگاه آزاد اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي

 نام دستورالعمل ثبت

 شدگان آزمون پذيرفته

 » ليسانس فوق « ناپيوسته ارشد دوره كارشناسي

 /آ ۱۵۰ / ۲۰۱۳۰ اره : ـ شم
 ۹۲ / ۶ / ۱۷ : خ ـ تاري

۱۳۹۲ سال



» سمه تعالي ا ب «

 فهرست مندرجات

 شدگان نهايي نام از پذيرفته نكات الزم درخصوص ثبت بخش اول :

 نام مدارك الزم براي ثبت بخش دوم :

 شدگان مشمول نام پذيرفته شرايط الزم براي ثبت بخش سوم :

 نام زمان مراجعه براي ثبت بخش چهارم :

 ميزان شهريه دوره كارشناسي ارشد بخش پنجم :

 هزينه خدمات آموزشي و حق بيمه دانشجويي بخش ششم :

) ۱۰ الي ۱ ها ( نمونه فرمها و پيوست
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 » باسمه تعالي «

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد

 شدگان آزمون ورودي نام از پذيرفته موضوع: دستورالعمل ثبت
 ۱۳۹۲ ناپيوسته(فوق ليسانس) سـال ارشد دوره كارشناسي

 مقدمه :
 كليــه امــور مــرتبط بــا آزمــون اعــم از احــراز هويــت،

 اي يـا عكـس، اعـالم درخواست اصالح مشخصات شناسنامه
 نـام فـرد پذيرفتـه شـده از طريـق سـايت ي شـدن ثبـت نهاي

www.azmoon.net قابـل » احـراز هويـت « توسط سامانه 
 انجام خواهد بود.

 توان به نكات ذيل اشاره نمود : به طور خالصه مي
 احراز هويت پذيرفته شده با توجه به مـدارك هـويتي - ۱

 فرد و مقايسه با اطالعات سامانه صورت پذيرد.
ــق چهــره و احــراز هويــت مســئ تــذكر :  ولين تطبي

 هـاي شدگان، با نظـر مسـئولين دفـاتر حراسـت محـل پذيرفته
 گردد و مقتضي است در صورت مشـاهده دانشگاهي تعيين مي

 هرگونه مغايرت در چهره با مشخصات سامانه احـراز هويـت،
 موارد به دفاتر حراست واحدهاي دانشگاهي و دفتـر مركـزي

 حراست اطالع داده شود.
 سند پذيرش توليـد شـده توسـط سـامانه، در محـل - ۲

 نـام واحـد و ... دانشگاهي چاپ و جهت عمليات داخلي ثبت
 گيرد. مورد استفاده قرار مي

 توان جهـت اصـالح مشخصـات در صورت نياز، مي - ۳
 اي يا عكس فرد پذيرفته شده اقدام و براسـاس سـند شناسنامه

 پس از وصـول نام مشروط به عمل آورد و استعالم از وي ثبت
 نام قطعي اقدام تأييديه اصالح از طرف مركز آزمون جهت ثبت

 نمود.

 : چاپ كارت دانشجويي

 هاي دانشجويي و برچسـب متولي پشتيباني صدور كارت - ۱
 باشـد و مقتضـي اسـت تمديد اعتبار آن معاونت دانشـجويي مـي

 هاي دانشگاهي مطـابق بنـدهاي ذيـل اقـدام الزم را در ايـن محل
 به عمل آورند. خصوص

 افزاري مـورد نيـاز شـامل چـاپگر تهيه تجهيزات سخت - ۲
PVC هاي خام و كارت PVC هاي (در صورت استفاده از كارت 

PVC هاي مقوايي (در صورت ) و يا چاپگر رنگي براي كارت 
 هاي مقوايي). استفاده از كارت

 هـاي افزار با انجـام همـاهنگي اندازي نرم نصب و راه - ۳
 ارشناس فناوري واحـد بـا كارشناسـان فنـاوري الزم توسط ك

 انـدازي هاي مربوطـه و راه سازمان مركزي جهت دريافت فايل
 افزار. نرم

 افزار چاپ آموزش نحوه استفاده از برنامه به كاربر نرم - ۴
 كارت و يا نماينده فناوري اطالعات واحد دانشـگاهي شـامل،

 ) HELP آموزش مستقيم به كاربر و دريافـت فايـل راهنمـا (
 توسط نماينده اداره كل فناوري سازمان مركزي دانشگاه.

ــجويان - ۵ ــات دانش ــال اطالع ــت و انتق ــراز هوي  اح
 الورود توسط كاربر معاونت آموزشي (طبق دستورالعمل جديد
 نام). ثبت

 افـزار جـامع هايي كـه از نـرم در مورد دانشگاه - ۵ - الف
 كنند : آموزش و شهريه سازمان مركزي استفاده مي

 انتقال اطالعات اوليه دانشجويان از بانك مركز آزمـون -
 ها و انجام احراز هويـت جهـت نهـايي سـازي به پايگاه داده

 اطالعات.
 افـزار جـامع هـايي كـه از نـرم در مورد دانشگاه - ۵ - ب

 كنند : آموزش و شهريه سازمان مركزي استفاده نمي
 آزمـون انتقال اطالعات اوليه دانشجويان از بانك مركز -

 به پايگاه داده مركـزي دانشـگاه و سـپس انتقـال اطالعـات و
 افزار آموزش و شهريه دانشـگاه بـه تصاوير دانشجويان از نرم

 افزار چاپ كارت. بانك اطالعات نرم
 هاي دانشـجويي بـا اسـتفاده از اقدام به چاپ كارت - ۶

 افزار چاپ كارت با توجه به مندرجات موجود در راهنماي نرم
 ار توسط كاربر معاونت دانشجويي. الزم به ذكر است كه افز نرم

 الورود پس از محرز شـدن چاپ كارت براي دانشجوي جديد
تحصيل وي در واحد دانشـگاهي و انتخـاب واحـد صـورت

 گيرد. مي
 افزار در صورت بروز هر گونه اشكال در رابطه با نرم - ۷

 توانـد بـا كارشـناس چاپ كارت نماينده فناوري واحـد مـي
 بوطه در اداره كل فناوري اطالعـات و ارتباطـات سـازمان مر

 تماس حاصل نمايد. ۰۲۱ - ۲۳۵۳۲۵۶۸ مركزي با شماره

 شدگان نهايي دوره نام از پذيرفته نكات الزم در خصوص ثبت - بخش اول
 كارشناسي ارشد ناپيوسته(فوق ليسانس)

 شدگان نهايي، در صورت دارا بودن شـرايط كليه پذيرفته -
 نـام توانند ثبت مراجعه به واحد مربوط در زمان مقرر مي الزم و
 نمايند.
 در مقطع كارشناسـي دانشگاه نامه آموزشي براساس آئين -

ــال ــر رشــته ارشــد ناپيوســته انتق ــوع اســت و تغيي ــذا ، ممن  ل
به هيچ عنـوان حـق تقاضـاي انتقـال بـه سـاير شدگان پذيرفته
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 ، شـت نخواهنـد دا را واحـدهاي دانشـگاهي مجـري آن رشـته
 تعهد مبني بر عـدم فرم بنابراين الزم است واحدهاي دانشگاهي

 . ) ۶ تقاضاي انتقال را دريافت نمايند.(پيوست
 شدگان در دسـت بررسـي اسـت و پرونده كليه پذيرفته -

 نتيجه آن متعاقباً از طريق دفتر گزينش صالحيتهاي عمـومي بـه
 بـروز اطالع هر واحد خواهد رسيد. بنابراين براي پيشـگيري از

 نام به اطالع هر نوع اشكال الزم است اين مطلب در هنگام ثبت
 شدگان برسد تا با توجه به تعهدنامه پيوست شماره كليه پذيرفته

 اند چنانچه از طـرف دفتـر گـزينش كه تنظيم و امضاء نموده ۳
 صالحيتهاي عمومي از ادامه تحصيل آنان جلـوگيري بـه عمـل

 آيد اعتراضي نداشته باشند.

 نام : مدارك الزم براي ثبت - دوم بخش

 اصل مدرك تحصيلي دوره كارشناسي(ليسانس) و يا - ۲ - ۱
 كارشناسي ارشد(فوق ليسانس) صادره از دانشگاه آزاد اسالمي
 يا ساير دانشگاههاي معتبر داخل و خارج كشور كه مورد تأييد
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و

 شكي باشد و نيز ريز نمرات دوره كارشناسي با ذكـر آموزش پز
 معدل. تصوير مدارك فراغت از تحصيل پس از تطبيق با اصـل
 آن، برابر اصل شـده و بـه مهـر مربـوط ممهـور و در پرونـده
 دانشجو ضبط گردد و اصل مـدرك در محـل امنـي در واحـد

 اي وارد شـود). چنانچـه بايگاني شود(بدون آنكه به آن خدشـه
 هر علت نتواند اصل مـدرك مقطـع قبـل را در هنگـام فرد به

 اي در حـد نمايد الزم است از وي چك يـا سـفته ارائه نام ثبت
 انصراف اخذ و در محل امني نگهداري شود. در هر حال هزينه

 اصل جاري، فرد مذكور بايد تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي
 لي خـود را نموده و تضمينهاي ما ارائه مدرك خود را به واحد

 ). ۸ دريافت نمايد(مطابق پيوست شماره
ــام دروس دوره كارشناســي و ــاريخ اتم ــديهي اســت ت  ب

 باشـد ۹۲ - ۹۳ التحصيلي فـرد بايـد قبـل از نيمسـال اول فارغ
 نام وي كان لم يكن خواهد بود. صورت ثبت درغيراين

 اصـل ارائـه پذيرفته شدگاني كه به داليلي قادر به تبصره :
 اتمـام دوره خود نباشند بايد اصـل گـواهي مدرك كارشناسي

 كارشناسي يا كارشناسي ناپيوسته و يا بـاالتر خـود را بـا ذكـر
 ضمن آنكـه الزم ، دهند ارائه معدل با مهر و امضا محل تحصيل

 هـا و مـدارك تحصـيلي و ريـز گونه گـواهي اين است تأييديه
 توسط واحد دانشگاهي محل قبولي از طريق مكاتبه بـا ، نمرات

 احد دانشگاهي يا مؤسسـه آمـوزش عـالي كـه ذينفـع در آن و
 در اً ضـمن ، تحصيل نموده به صورت محرمانـه اسـتعالم گـردد

 اي كه در خصوص تأييد مـدرك يـا گـواهي صـادره از مكاتبه
 گيرد خواسته شـود محل تحصيل قبلي پذيرفته شده صورت مي

 بـه مؤسسـه آمـوزش عـالي ارائـه چنانچه گواهي مشابه براي
 نام و تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ذينفع براي ثبت ديگري

 اند اعالم گردد. نموده ارائه
 نام شونده مجاز نيسـت تعهد كتبي مبني بر اينكه ثبت - ۲ - ۲

 همزمان در دو محل دانشگاهي اعم از دانشگاه آزاد اسالمي يـا
 دانشگاههاي دولتي به تحصيل اشتغال داشته باشد (اعم از يـك

 . مقطع) يا دو رشته يا
 اصل شناسنامه عكس دار و دو برگ تصوير از تمـام - ۲ - ۳

 . صفحات آن (اصل شناسنامه براي تطبيق است)
 تمام رخ كـه اخيـراً تهيـه ۳ × ۴ قطعه عكس شش - ۲ - ۴

 قطعه). ۱۲ شده باشد(براي مشمولين
 بـرادران عمومي وظيفه خدمت مدركي كه وضعيت - ۲ - ۵

 پذيرفته شده را مشخص نمايد.
 اصل رسيد بانكي مبني بر پرداخت شهريه مقرر ارائه - ۲ - ۶

 رسد. شدگان مي كه از طريق واحد دانشگاهي به اطالع پذيرفته
 ۶۰۰۰۰۰ نام شدگان مبلـغ الزم است هر يك از ثبت - ۲ - ۷

 ريـال هزينــه خــدمات آموزشــي (هزينــه برگــزاري مســابقات
 ، دبيرخانـه منـاطق، تهيـه كـارت اي ورزشي، سمينارهاي منطقه

 و كمك به صندوق رفاه دانشـجويي) را بـه همـراه دانشجويي
 شهريه نيمسال اول به شماره حساب جـاري محـل دانشـگاهي

 قبولي واريز نمايند.
 هاي دانشـگاهي موظفنـد در ايـن خصـوص مطـابق محل

 سـازمان مركـزي ۸۸ / ۳ / ۲۷ مورخ ۵۶ / ۱۰۳۱۸۵ بخشنامه شماره
 ر يك از نام در ازاي ه و پس از اتمام ثبت دانشگاه اقدام نمايند

 دانشجويان جديدالورود مبلغ تعيين شده محاسـبه و طـي يـك
 سـازمان « به نام ۰۱۰۴۴۵۰۴۴۵۰۰۲ فيش به حساب سيبا شماره

 واريز و حداكثر يك ماه پـس از » مركزي دانشگاه آزاد اسالمي
 نـام نام فيش واريزي را به همراه فهرست دانشجويان ثبـت ثبت

 مي به اداره كل امور شده به تفكيك رشته تحصيلي طي نامه رس
 مالي دانشگاه ارسال نمايند.

 اصل رسيد بانكي مربوط به پرداخت حق بيمـه ارائه - ۲ - ۸
 ريال به حساب بانكي كـه از ۲۰۰۰۰ دانشجويي به ازاء هر نفر

 شود. طرف واحد دانشگاهي اعالم مي
 اصـل ارائـه ( كارت ملـي و تصـوير آن. اصل ارائه - ۲ - ۹

 باشد). دن تصوير كارت مي كارت جهت برابر با اصل بو
 اين  دستورالعمل ۱۰ تكميل و ارائه پيوست شماره - ۲ - ۱۰

. شدگان غير ايراني) (صرفاً براي پذيرفته
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 تذكرات مهم :
 شدگان آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته كه كليه پذيرفته -

 اي يـا (و دكتري حرفـه رشته كارشناسي يا كارشناسي ناپيوسته
 سـته بـا ضـوابط اعـالم شـده در ايـن كارشناسي ارشـد ناپيو

 اي كـه دستورالعمل) با رشته دوره كارشناسي ارشـد ناپيوسـته
 اند تجانس نداشته باشد يا هـم نـام نباشـد براسـاس قبول شده

 ۱۲ حداكثر تـا مصوبات شوراي برنامه ريزي دانشگاه موظفند
 س و واحد درسي را با نظر گروه آموزشي ذيربط بـه عنـوان در

 كارشناسـي ارشـد انـي عـالوه بـر دروس دوره كمبود يا جبر
 معـارف آشـنايي بـا كـامپيوتر، : س و در و همچنـين پيوسـته نا

 را (در صورتي كـه قـبالً » ره « و وصاياي حضرت امام اسالمي
 بگذرانند. نگذرانده باشند)

 شـرايط اختصاصـي » ب « بنـد ۱۱ ماده براساس مقررات -
 ، فضـال و ۹۲ دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ارشـد سـال

 هاي علميه كه براساس مدرك صادر شـده توسـط طالب حوزه
ــطح ــم دوره س ــه ق ــوزه علمي ــديريت ح ــده و ۲ م  را گذران

 نام گواهي صادره اند الزم است درهنگام ثبت التحصيل شده فارغ
 را بـه ۲ توسط مديريت حوزه علميه قم مبني بر گذراندن سطح

 صيل همزمان در دهند مشروط بر آنكه تح ارائه واحد دانشگاهي
 حوزه نداشته باشند.

 شـرايط اختصاصـي دفترچـه » ب « بند ۱۱ ماده براساس -
 التحصـيالن فـارغ ، ۹۲ آزمون كارشناسـي ارشـد سـال راهنماي

 كه با توجه به درجـه دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي معتبر خارجي
 اعتبار دانشگاه محل تحصيل يا محتواي دروس گذرانـده شـده

 آنـان معـادل تلقـي شـده چنانچـه در آزمـون مدرك تحصيلي
 مدرك به شـرح فـوق ارائه ارشد قبول شده باشند با كارشناسي

 دارنـدگان مـدرك نـام نماينـد. توانند در رشته مربوط ثبـت مي
 معادل از مؤسسات داخل كشـور مشـمول مقـررات ايـن بنـد

 گردند. نمي
 شـوراي ۹۲ / ۵ / ۱۶ مـورخ ۲ / ۷۱۷۸۵ مطابق بخشنامه شماره

 آمـوزش عـالي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري گسترش
 درخصوص دارندگان مدارك معادل بـه منظـور همـاهنگي در

 شـوراي عـالي ۱۳۷۷ / ۹ / ۳ مـورخ ۴۳۲ اجراي مصوبات جلسه
ــات ــي، جلس ــالب فرهنگ ــورخ ۲۵۲ و ۲۲۱ انق  و ۹۰ / ۱ / ۲۳ م

 شــوراي معــين شــوراي عــالي انقــالب فرهنگــي و ۹۱ / ۱۰ / ۵
ــه ــوط و جلس ــارگروه مرب ــور ۷۴۸ ك ــوراي ۸۸ / ۱۱ / ۱۷ خ م  ش

 ريزي آموزش عالي و با هدف كمك به ادامه تحصـيل آن برنامه
 عــده از دارنــدگان مــدرك معــادل كــه موفــق بــه قبــولي در

 انـد، شـوراي هاي جامع دارندگان مدارك معـادل نشـده آزمون
 گسترش آموزش عالي مقرر داشت :

 آن عده از دارندگان مدارك معادل كـه قبـل از تـاريخ - ۱
 شـوراي عـالي ۷۷ / ۹ / ۳ مـورخ ۴۳۲ مصوبه جلسه شماره ابالغ

 هاي معـادل) انقالب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره
 اند در شمول اين مصوبه قـرار هاي معادل پذيرفته شده در دوره

 گيرند. مي
 آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبـل از تـاريخ - ۲

 شركت نموده ولـي هاي معادل الذكر در دوره ابالغ مصوبه فوق
 الـذكر اعـالم شـده قبولي آنان بعد از تاريخ ابالغ مصوبه فـوق

 گيرند. است در شمول اين مصوبه قرار مي
 آن عده از دارندگان مدارك معادل كه بعـد از تـاريخ - ۳

 الذكر در دوره معادل شركت نموده و پذيرفته ابالغ مصوبه فوق
 ل در شمول ايـن اند به دليل ممنوعيت برگزاري دوره معاد شده

 گيرند و بـا مـدرك معـادل حـق شـركت در مصوبه قرار نمي
 هاي باالتر را ندارند. هاي ورودي دوره آزمون
ــارداني و - ۴ ــادل ك ــدارك مع ــدگان م ــده از دارن  آن ع

 هاي با مجوز از ) كه در دوره ۲ و ۱ كارشناسي (مشمول بندهاي
 بـر هاي درسي دوره را برا شوراي گسترش آموزش عالي، برنامه

ــه ــاوري برنام ــات و فن ــوم، تحقيق ــوب وزارت عل ــاي مص  ه
 هاي ورودي مقاطع باالتر (كه اند اجازه دارند در آزمون گذرانده

 توسط سازمان سنجش آموزش كشور و يا دانشگاه آزاد اسالمي
 شود) شركت كنند و در صـورت قبـولي در آزمـون برگزار مي

 در آزمـون شـدگان ادامه تحصيل دهند. به اين عده از پذيرفتـه
 ورودي پس از طي دوره تحصيالت برابـر مقـررات آموزشـي
 بدون تغيير در نوع مدرك معادل مقطـع پايـه مـدرك مرسـوم

 شود. دانشگاهي در مقطع جديد داده مي
 هاي كارداني و آن عده از دارندگان مدارك معادل دوره - ۵

 هـاي فاقـد ) كـه در دوره ۲ و ۱ كارشناسي (مشمولين بنـدهاي
 اند مشـروط بـر اي گسترش آموزش عالي وارد شده مجوز شور

 هاي درسي دوره مصوب وزارت علوم، تحقيقـات اين كه برنامه
 هـاي و فناوري را رعايت كرده باشند اجازه دارنـد در آزمـون

 مقاطع باالتر شركت كنند. ايـن عـده از داوطلبـان در صـورت
 درصـد ۲۰ قبولي در آزمون ورودي مقطع بـاالتر موظفنـد تـا

 هاي دوره را به تشخيص دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي واحد
 پذيرنده به عنوان دروس جبراني بگذرانند و در صورت قبـولي

 در دروس مذكور تحصيل خود را ۱۲ و كسب حداقل ميانگين
 شـدگان در در مقطع باالتر ادامه دهند. به اين عـده از پذيرفتـه

 در نـوع آزمون ورودي پس از طي دوره تحصيالت بدون تغيير
 مدرك معادل مقطع پايه برابر مقررات آموزشي مربـوط مـدرك

مرسوم دانشگاهي در مقطع جديد داده خواهد شد.



۴ 

دانشجويان دوره كارشناسي ارشد پيوسته رشته معمـاري -
 واحد درسـي از برنامـه رشـته معمـاري را بـا ۱۴۰ كه حداقل

 ريـزي شـهري و هاي برنامـه موفقيت گذرانده باشند و در رشته
 بناهـا ي اي، طراحي شهري و يا مرمت و احيا منطقه ريزي برنامه

 توانند تحصيالت خود را اند، مي شده و بافتهاي تاريخي پذيرفته
 ها به اتمام برسانند مشروط در مقطع كارشناسي ارشد اين رشته

 بر آنكه در دوره كارشناسي ارشد پيوسته معماري ادامه تحصيل
 وظيفه عمومي براي تحصيل خدمت و منعي از نظر نداده باشند

 لذا الزم است در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته نداشته باشند.
 نام در رشته فـوق مراتـب جهـت اطـالع واحـد به محض ثبت

 دانشگاهي يا مؤسسه آموزشي كـه در آن در دوره كارشناسـي
 اند اعالم گردد تـا نموده ارشد پيوسته رشته معماري تحصيل مي

 ان آنان جلوگيري شود. از تحصيل همزم
 مت قانوني (طرح د شدگان رشته پرستاري بايستي خ پذيرفته

 موظف نيروي انسـاني) خـود را گذرانـده باشـند و در هنگـام
 نمايند ضـمناً ارائه نام اصل دانشنامه و ريز نمرات خود را ثبت

 گونه تعهدي به سازمان يا وزارتخانـه و .... داشـته نبايستي هيچ
 باشند.

 اي فـرد بـا در مواردي كـه مشخصـات شناسـنامه : ۱ تذكر
 آزمون منطبق نباشـد، اطالعات موجود در سيستم احراز هويت

 اقـدام www.azmoon.net الزم است كه از طريـق سـايت
 گردد.

 شـدگان نام بايد دقت نمايند، پذيرفته لين ثبت ئو مس : ۲ تذكر
 تعهـدات نام، اسناد مالي و هاي ثبت نام، كليه فرم در هنگام ثبت

 نماينـد بـا ذكـر نـام، نـام تحويـل مـي مربوط را كه براي ثبت
 خانوادگي، تاريخ و امضاء باشد. نام

 بايسـت گـواهي تأييـد محـل شدگان مـي پذيرفته : ۳ تذكر
 ) بــراي ۹ تحصــيل و رشــته تحصــيلي (فــرم پيوســت شــماره

 آموختگان دانشگاههاي دولتـي و يـا مؤسسـات آمـوزش دانش
 زارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري يـا عالي كه مورد تأييـد و

 باشد، را تكميـل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي
 و ممهور به مهر مؤسسه آموزش عـالي مربـوط تحويـل واحـد

 دانشگاهي نمايند.
 توانند اتباع خارجي مقيم در صورت دارا بودن شرايط الزم مي : ۴ تذكر

 نـام قطعـي ايـن گونـه ت در مقاطع باالتر ادامه تحصيل دهند و مجوز ثبـ

 هاي امنيتي شدگان متعاقب انجام تشريفات قانوني و بررسي صالحيت پذيرفته
 هاي دانشگاهي موظفند پس از تكميل لذا محل اقامتي اتباع مزبور خواهد بود

 ، شـدگان گونه پذيرفتـه اين دستورالعمل توسط اين ۱۰ و ارائه پيوست شماره
 ده مذكور و يا تصوير آن به معاونت امور پيوست تكميل ش ارسال ا مراتب را ب

 و كسب تكليف نمايند. طالع داده الملل  دانشگاه ا بين
 نام دانشجويان غير ايراني پس با توجه به اين كه مجوز ثبت

 صالحيت عمومي از مراجع ذيصالح از طريق از انجام استعالم
 شود لذا به منظور اداره دانشجويان خارجي به واحدها صادر مي

 الملل جلوگيري از حضور دانشجويان غير ايراني در معاونت بين
 دانشگاه كليه واحدها و مراكز دانشگاهي موظفند پس از اعـالم
 قبولي داوطلبان غير ايراني از سوي مركز آزمون، مدارك مـورد

 جهت صـدور CD نياز ذيل را به صورت اسكن شده در قالب
 نمايند. الملل دانشگاه ارسال مجوز به معاونت بين

 نامه واحد. معرفي - ۱
 يك قطعه عكس. - ۲
 آخرين مدرك تحصيلي به انضمام ريز نمرات دروس. - ۳
 تصوير كارت اقامتي يا گذرنامه. - ۴
 . ۱۰ فرم پيوست شماره - ۵
 سند پذيرش آزمون. - ۶

 شدگان مشمول: نام پذيرفته شرايط الزم براي ثبت - بخش سوم

 شناس امـور مشـموالن در اجراي اين بخش مسئول يا كار
 نام حضور فعـال داشـته محل دانشگاهي بايستي در مرحله ثبت

 باشد.
 مشموالن وظيفه عمومي عالوه بر مدارك اشاره شده در بخـش

 نام موقت ارائه نمايند : دوم بايستي مدارك زير را براي ثبت
 برگ لغو معافيت تحصيلي دوره كارشناسـي پيوسـته يـا -

 ناپيوسته كه از تاريخ فراغت از تحصيل فـرد (منـدرج در آن)
 نگذشته باشد. يك سال بيش از
 الـذكر كـه دوره مشموالن وظيفه عمـومي مقـاطع فـوق -

 سال در ۶ كارشناسي را در مدت بيش از مدت مجاز در دوره (
 ناپيوسـته (سـه سـال) طـي و كارشناسـي ) كارشناسي پيوسته

 اند بايستي تصوير مجوز افزايش سنوات تحصيل در ايـن نموده
ها كه توسط وظيفه عمومي بدون درج غيبت صـادر شـده دوره

 به همراه برگ لغو معافيت تحصـيلي دوره كارشناسـي است را
ارائه نمايند. پيوسته يا ناپيوسته



۵ 

۱ - ۳ 
 ت دائـم داشتن كارت پايان خدمت همچنـين كـارت معافيـ

 (كفالت، پزشكي و يا موارد خاص)
 تصوير كارت پس از تطبيق با اصل در پرونده نگهـداري

 گردد.

۲ - ۳ 

 منــدي از معافيــت دارنــدگان معافيــت موقــت (بــدون بهــره
 توانند در طول مدت اعتبار آن به تحصيل ادامـه تحصيلي) مي

 نـام در دانشـگاه در دهند. در صورتي كه مشمول قبل از ثبت
 رسيدگي به معافيت پزشكي قرار داشته باشد به شـرط مراحل

 تواند در طول تحصـيل آن كه واجد شرايط تحصيل باشد مي
 ايـن افـراد . آن را پيگيري كرده كارت معافيت دريافت نمايد

 ) ۱۰ (پلـيس + بايستي ضمن ارائه تأييديه از وظيفـه عمـومي
 يـا تمديـد حداكثر تا قبل از نيمسال دوم كارت معافيت دائم

 در غيـر ايـن خود را به دانشگاه ارائـه كننـد عافيت موقت م
 صورت الزم است براي آنان در فـرم درخواسـت معافيـت،

 تقاضاي معافيت تحصيلي گردد.

 ضمن اخذ تصوير برگ معافيت از مشـمول تعهـد اخـذ
 گردد قبل از اتمام اعتبار برگ معافيت موقت در صورت

 وقـت، آن را دريافت كارت معافيت دائم يا تمديد برگ م
 به دانشگاه ارائه كند. اين افراد در صورت عـدم تمديـد
 برگ معافيت موقت بايسـتي بـراي درخواسـت معافيـت
 تحصيلي اقدم كنند. چنانچه اين افراد موفق بـه دريافـت
 كارت معافيت پزشكي دائم يا موقت گردند بايستي اصل

 (براي تطبيق) و تصوير آن را به دانشگاه ارائه كنند.

۳ - ۳ 

 پرسنل شاغل رسمي يا پيماني در نيروهاي انتظامي بـا ارائـه
 در خصـوص نحـوه سازمان محل خـدمت گواهي مربوط از

 خدمت آنان با قيد موافقت با تحصيل افرادي كـه بـا امتيـاز
 ها مشغول و انتظامي يا ساير سازمان ي هاي نظام امريه در نيرو

 ند سـاير باشند و همچنين سرباز معلمان بايستي مان خدمت مي
 مشموالن مشغول خدمت وظيفه با رعايت سـاير مقـررات از

 خدمت ترخيص گردند.

 از ۶ اخذ اصل گواهي الزامي است (با توجه به مفاد بنـد
 ۹۲ دفترچـه راهنمـاي آزمـون سـال ۱۰۷ جدول صفحه

 نام ملزم به ارائـه ارشد) اين افراد در زمان ثبت كارشناسي
 گواهي مربوط هستند.

۴ - ۳ 

 هـا بـا ارائـه ها و يـا وزارتخانـه دمت در سازمان متعهدين خ
 گواهي از دستگاه خدمتي مبني بر موافقت با تحصيل فـرد در

 متعهدين خـدمت در ۹۲ / ۶ / ۳۱ دانشگاه يا اتمام دوره تعهد تا
 ها كه دوره تعهد آنان به اتمام نرسـيده ها يا وزارتخانه سازمان

 شـدن از است بايستي موافقتنامه وزارتخانه ذيـربط و منفـك
 ادامه انجام تعهد و شروع مجدد آن پس از پايـان تحصـيالت

 نام ارائه نمايند. را براي ثبت

 اصل گواهي اخذ و در پرونده نگهداري گردد.

۵ - ۳ 

 منعـي بـراي و قبـل از آن ۱۳۴۲ متولدين نيمـه اول سـال -
 نام ندارند. ثبت

 التحصـيلي در و قبل از آن براي فـارغ ۱۳۴۴ متولدين سال -
 و قبـل از آن بـراي ۱۳۵۴ هاي گروه پزشكي و متولدين ه رشت

 نـام بايسـتي داراي بـرگ ها اين افراد بـراي ثبـت ساير رشته
 معافيت دائم باشند.

 كنـد نام موقت كفايت مـي مندرجات شناسنامه براي ثبت
 نـام نيمسـال دوم كـارت ليكن فرد بايستي تا قبل از ثبت

 معافيت دائم را ارائه نمايد.

۶ - ۳ 

 التحصــيالن دوره كارشناســي و كارشناســي ناپيوســته فــارغ
 به طـور ۹۲ / ۶ / ۳۱ مشغول خدمت وظيفه عمومي كه تا تاريخ

 رسد. قطع خدمت آنان به اتمام مي

 ارائه گواهي از يگان خدمتي اعزام كننده كه موضـوع را
 تأييد نموده يا اعالم نمايد خدمت فرد به اتمام رسـيده و

 صدور است. بـديهي كارت پايان خدمت وي در جريان
 است اين افراد بايستي متعهد گردند تاريخ انقضاء خدمت
 آنان در كارت پايان خدمت كه تا پايان امتحانات نيمسال
 بايستي بـه دانشـگاه ارائـه نماينـد حـداكثر تـا قبـل از

 هـاي بعـد از آن بـه خواهد بود و درج تـاريخ ۹۲ / ۶ / ۳۱
 اسـت. زماني تحصيل با خدمت وظيفه عمـومي منزله هم

 اند مشـروط افرادي كه بدون غيبت به خدمت اعزام شده
 بر اين كه دانشجوي انصرافي يا اخراجي نبوده باشند بـا

 نـام موقـت و ارائه گواهي از يگان خدمتي مجاز به ثبـت
 براي ارائه به وظيفه عمومي برگ درخواست معافيت اخذ

 نام و تحصـيل و براي ترخيص و سپس صدور مجوز ثبت
باشند. به دانشگاه مي تحويل آن



۶ 

۷ - ۳ 

 بـا التحصيالن دوره كارشناسـي و كارشناسـي ناپيوسـته فارغ
 الـذكر و اخـذ شرايط زير و رعايت مقررات اشاره شده فوق

 نام برگ تنظيم شده درخواست معافيت تحصيلي مجاز به ثبت
 باشند : موقت مي

 بيش از يك سال از فراغت از تحصيل آنان نگذشته باشد. - ۱

 غو معافيت تحصيلي از محل تحصيل قبلي بايسـتي برگ ل
 از ذينفع اخذ و در پرونده نگهداري شود.

 دارندگان برگ اعزام بـه خـدمت بـدون درج دانشـجوي - ۲
 انصرافي و اخراجي مشروط بر اين كه بيش از يـك سـال از

 فراغت از تحصيل آنان سپري نشده باشد.

 برگ اعزام اخذ و در پرونده نگهداري گردد.

 التحصــيالني كــه بـدون غيبــت و درج دانشــجوي فـارغ - ۳
 اند حتي اگر بيش از انصرافي يا اخراجي به خدمت اعزام شده

 بايستي با ارائـه يك سال از خدمت آنان سپري شده باشد مي
 گواهي از يگان خدمت و دريافت فرم تنظيم شده درخواست

 زم معافيت به وظيفه عمومي اعزام كننده مراجعه و مراحـل ال
 را براي صدور مجوز ترخيص طي نموده پس از تـرخيص و

 مراجعـه ۱۰ ثبت آن در سامانه وظيفه عمومي به دفاتر پليس +
 و مجوز تحصيل (معافيت تحصيلي) را دريافت نمايند.

 مشمول بايستي توجيه گردد ترخيص از خدمت اين افراد
 و ارائه گواهي مربوطه حداكثر ظـرف دو هفتـه صـورت

 گيرد.
 يگان اخذ و در پرونده نگهداري گردد. گواهي

 بـه طـور قطـع ۹۲ / ۱۱ / ۳۰ التحصيالني كه تا قبل از فارغ - ۴
 توانند نيمسال رسد مي خدمت وظيفه عمومي آنان به اتمام مي

 اول را مرخصي تحصيلي دريافت نموده با ارائه كارت پايـان
 خدمت يا گواهي اتمام خدمت از وظيفه عمومي در نيمسـال

 ام و مشغول تحصيل شوند. ن دوم ثبت

 نام گواهي يگان خدمتي با درج مدت باقيمانده براي ثبت
 خدمت در پرونده بايگاني و تعهـد ارائـه كـارت پايـان

 يا گواهي اتمام دوره ضـرورت تـا ۹۲ / ۱۱ / ۳۰ خدمت تا
 تاريخ فوق اخذ گردد.

۸ - ۳ 

 هاي علميه با ارائه گواهي اشتغال به تحصـيل از طالب حوزه
 مربوط كه داراي معافيت تحصيلي حـوزه استان حوزه علميه

 باشند با ذكر شماره معافيت تحصـيلي حـوزه و موافقـت مي
 حوزه با تحصيل طلبه در دانشگاه اين طالب موظفنـد بـراي

 گـواهي مربوطـه را از ابتداي هر سـال تحصـيلي نام در ثبت
 ارائه نمايند. بديهي است هر زمان كه طلبه استان حوزه علميه

 هاي مذكور نباشد دانشگاه مجاز نيست از ه ارائه گواهي قادر ب
 نام نمايد. هاي تحصيلي ثبت طلبه مشمول در نيمسال

 هاي حوزه علميه از اين افراد اخـذ و در پرونـده گواهي
فرد نگهداري گردد.
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 تذكرات مهم :
 در مـورد مشـموالن درخواست معافيـت تحصـيلي فرم -

 اطالعـات دقيـق تنظـيم شـده بايستي به طور كامل و با  درج
 نـام مشمول موظف است ظرف حداكثر دو هفته از زمان ثبـت

 يا وظيفه عمومي را مبنـي بـر بالمـانع ۱۰ پاسخ دفاتر پليس +
 شـود يـك نام به محل قبولي ارائه كند توصـيه مـي بودن ثبت

 كه جهت هر يك از مشموالن تنظيم شـده مذكور نسخه از فرم
 ر اختيار مسئول مشموالن قـرار پس از صدور جهت پيگيري د

 و پـس از آن ۱۰ گيرد. سوابق تـا وصـول مجـوز از پلـيس +
 صدور معافيت تحصيلي از سازمان وظيفه عمومي و وصول آن
 در دست پيگيري بوده سپس در سوابق دانشجو بايگاني گردد.

 قانون جديد وظيفه عمومي مصـوب ۳۴ از ماده ۳ تبصره -
 دارد : مقرر مي مجلس شوراي اسالمي ۹۰ / ۸ / ۲۲

 متخلفين از اجراي قانون براي بار اول به تـوبيخ كتبـي بـا
 درج در پرونده براي بار دوم عالوه بر توبيخ كتبي به يك مـاه
 انفصال از خدمت و براي بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت

 گردند لذا الزم است در اجـراي دقيـق مقـررات و محكوم مي
 ايت دقت بـه عمـل آمـده در مـوارد نام اوليه مشموالن نه ثبت

 اسـتعالم و ۱۰ ابهام از وظيفه عمومي محل يا دفـاتر پلـيس +
 نام مشمول اطمينان حاصـل گـردد. در براي احراز شرايط ثبت

 هر حال مشموالن غايب يا افرادي كه با مجوز افزايش سنوات
 با درج غيبت دوره كارشناسي يا كارشناسـي ناپيوسـته را بـه

 نام نيستند. اند مجاز به ثبت اتمام رسانده
 دانشجويان مشمول دوره كارشناسي ارشد كه بـه لحـاظ -

 انـد تغيير محل تحصيل يا رشته مجدداً در آزمون شركت نموده
 به شرط انصراف از رشته/محل قبلي با ارائه برگ لغو معافيـت

 ۱۰ نـام و ارائـه مجـوز از پلـيس + ) طي روند ثبت ي (انصراف
 شهر تحصيل نمايند مشروط بر اين كه بيش توانند در رشته/ مي

 از يك سال از انصراف آنان از تحصيل در محل قبلـي سـپري
 نشده اين افراد چنانچه در سنوات ارفاقي از تحصيل انصـراف

 مشـروط بـر توانند از اين امتياز استفاده نمايند. داده باشند نمي
 از امتياز آزمـون مجـدد در ۹۱ و ۹۰ هاي اين كه در طول سال

ــا هــيچ  يــك از مقــاطع كارشناســي، كارشناســي ناپيوســته ي
 همچنـين كارشناسي ارشد ناپيوسـته اسـتفاده ننمـوده باشـند.

 دانشجويان اخراجي دوره كارشناسي ارشد مجاز به استفاده از
 قسـمت سـوم فـرم درخواسـت معافيـت اين امتيـاز نيسـتند.

 تحصيلي در مورد اين افراد به استناد بـرگ لغـو معافيـت بـه
 عنوان دانشجوي انصرافي به طور كامل تنظيم گردد.

 نظر بـه ايـن كـه برابـر نظـر سـازمان وظيفـه عمـومي و
 نـام از هاي انجام شده به منظور حسن اجـراي ثبـت هماهنگي

 مشموالن وظيفه عمومي، اطمينان از تطبيق وضعيت مشمول بـا
 ضوابط براي اشتغال به تحصيل در رشته/مقطع قبولي و تسريع

 نـام موقـت ر معافيت تحصيلي مشموالن، پس از ثبت در صدو

 مشمول در محل قبولي، بايستي بـا در دسـت داشـتن گـواهي
 گـردد مربوط كه از طرف محل قبولي تنظيم و به وي تسليم مي

 شود سـريعاً بـه دفـاتر و درخواست معافيت تحصيلي تلقي مي
 (دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي) مراجعه نمايند. ۱۰ پليس +

 هاي سيستمي الزم از طريق سامانه جامع فاتر مذكور با كنترل د
 وظيفه عمومي در صورتي كه مشمول، شرايط ادامه تحصيل را

 ۲ حداكثر ظـرف در دانشگاه دارا باشد مجوز مربوطه صادر تا
 نام قطعي توسط مشمول به محل قبولي تسليم شده و ثبت هفته

 ر خـدمات گردد (شماره و تاريخ مجوز صـادره توسـط دفـات
 باشد) پـس از الكترونيك به عنوان شماره معافيت تحصيلي مي

 آن گواهي و مدارك مربوط توسط وظيفـه عمـومي شهرسـتان
 بررسي و در صورت مطابقـت بـا ضـوابط، صـدور معافيـت

 نمايد. تحصيلي را تأييد مي
 نام مشموالني كه فراغت از تحصيل آنان در دوره از ثبت -

 باشد و يا افـرادي ناپيوسته محرز نمي كارشناسي يا كارشناسي
 (از جمله دارا نبودن كه ساير شرايط اشاره شده را دارا نيستند

 جداً خودداري گردد. ) ۱۲ معدل كل باالتر از
 افراد مشمولي كه قبالً در دوره كارشناسي ارشد پيوسـته -

 اي تحصيل نموده و تحصيالت آنـان ناتمـام و يا دكتري حرفه
 نـام اند مجـاز بـه ثبـت رك كارشناسي شده منجر به صدور مد

 نيستند.
 در مـورد سـنوات ، وظيفـه عمـومي مطابق قانون جديد -

 مجاز تحصيل مشموالن و اين كه در صـورت ابـالغ ضـوابط
 جديد معافيت تحصـيلي مشـموالن وظيفـه عمـومي، سـنوات

 باشد(كارشناسي ارشـد ناپيوسـته تحصيل اين افراد محدود مي
 ضمن توجيه مشمول از صدور هر گونـه حداكثر سه سال) لذا

 مرخصي اجباري (به دليل عدم تكميل ظرفيـت يـا مـازاد بـر
 شدگان) جداً خودداري نموده به محـض ظرفيت بودن پذيرفته

 نام از مشموالن نسبت به اشتغال بـه تحصـيل آنـان اقـدام ثبت
 به اين افراد تأكيد شود چنانچه بـه هـر دليـل سـنوات نمايند.

 دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته از مدت مجاز تحصيل آنان در
 بيشتر شود (حتي با كسب مجوز از كميسـيون مـوارد خـاص
 دانشگاه و وظيفه عمومي اجازه ادامه تحصيل در دوره دكتـري
 تخصصي را قبل از اتمـام خـدمت وظيفـه عمـومي نخواهنـد

 داشت.
 تواننـد برابر مقررات ابالغي مشموالن وظيفه عمومي مي -

 گواهي اشتغال به تحصـيل در مقطـع بـاالتر (بـا ذكـر با ارائه
 شماره معافيت تحصيلي) يا اشتغال به خدمت وظيفـه عمـومي
 (بدون غيبت اوليه) اصل مدارك مقطع پايه خـود را دريافـت

 باشـند (و متعهـد شـدگان ملـزم مـي نمايند لذا چون پذيرفتـه
 اند) مدارك مقطع پايه خود را ارائه كنند لـذا بـه محـض شده

 صول برگ معافيت تحصيلي دوره كارشناسي ارشد اين افراد، و
رساني شـده تـا بـا دريافـت گـواهي مراتب به مشمول اطالع
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 ۹۲ ثابت و متغير دوره  كارشناسي ارشد ناپيوسته سال جدول ميزان شهريه

 الف : شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي ( به ريال )
 ۱۰۱۰۴۷۱۰ كليه رشته هاي علوم انساني

 ۱۱۰۵۱۸۰۰ هاي غيراز علوم انساني كليه رشته

 ب : شهريه متغير هر واحد درسي ( به ريال)
 ۷۱۲۲۵۰ دروس نظري
 ۹۶۲۹۵۰ دروس عملي

 باشد. مي ريال ۳۴۶۹۳۵۰ نامه ج : شهريه هر واحد درسي پايان

 اشتغال به تحصيل به محـل تحصـيل قبلـي مراجعـه و اصـل
 مـدارك خــود را دريافـت (گواهينامــه موقـت و متعاقــب آن
 دانشنامه و ريز نمرات تأييد شده) و به محـل قبـولي تحويـل

 نمايد.
ــت - ــراي ثب ــن مقــررات و ضــوابط ابالغــي ب ــام در اي  ن

 نام در مرحله اعالم اسامي شـهريور دستورالعمل مربوط به ثبت
 شـدگاني كـه در نـام از پذيرفتـه باشد لذا در مورد ثبت ماه مي

 گـردد (تكميـل ظرفيـت، مراحل بعدي اسامي آنان اعالم مـي
 يت فـرد نام) وضـع التحصيالن ممتاز و يا متأخرين در ثبت فارغ

 نام به عمل آيد. برابر ضوابط بررسي و ثبت

 نام : زمان مراجعه براي ثبت - بخش چهارم

 هـا شدگان قطعي كليه رشته نام قبول زمان مراجعه براي ثبت
 . باشد مي ۹۲ / ۶ / ۲۰ لغايت ۹۲ / ۶ / ۱۹ تاريخ از

 شدگان براساس اين در هنگام مراجعه پذيرفته شايسته است
 بوط در اختيار آنان قرار گيرد تا تكميل دستورالعمل فرمهاي مر

 نمايند. بديهي است هر واحد دانشگاهي اقدامات الزم بعدي را
 براساس دستورالعمل انجام خواهد داد. در مورد افرادي كه بعد

 نمايند بايد براساس بخشنامه شماره نام مراجعه مي از مهلت ثبت
 اقدام نمود. ۸۱ / ۲ / ۲ مورخ ۳۰ / ۱۵۰۰۰

 دوره كارشناسي ارشد: ميزان شهريه - بخش پنجم

 به پيشنهاد هيأت رئيسه دانشـگاه آزاد اسـالمي و تصـويب
 هيأت امناء مركزي دانشگاه جهـت رفـاه حـال دانشـجويان و

 الـورود و يـا خانواده آنان شهريه كليه دانشجويان اعم از جديد
 درصـد ۳ تنهـا ۹۲ - ۹۳ شاغل به تحصـيل در سـال تحصـيلي

 ه عبارت ديگـر شـهريه دانشـجويان در سـال يابد. ب افزايش مي
 گردد. به شرح ذيل محاسبه مي ۹۲ - ۹۳

 شدگان هر رشته، شـهريه مربـوط را بـه الزم است پذيرفته
 شـود شماره حسابي كه از طرف واحد دانشـگاهي اعـالم مـي

 واريز نموده و رسيد آن را تحويل نماينـد. براسـاس بخشـنامه
 هايي كه دانشجوي نيمسال در ۸۲ / ۱ / ۱۹ مورخ ۳۶ / ۴۹۵۳ شماره
 ناپيوسته منحصراً دروس جبراني انتخاب ارشد كارشناسي دوره

 ناپيوسـته و ارشـد نمايد بايستي شهريه ثابت دوره كارشناسي مي

 شهريه متغير دوره كارشناسي را برابر تعرفه سال ورود پرداخت
 نمايد.

 ويي: هزينه خدمات آموزشي و حق بيمه دانشج - بخش ششم

 ريال بابت هزينـه ۶۰۰۰۰۰ هر پذيرفته شده بايد مبلغ - ۶ - ۱
ــد ــي، خ ــابقات ورزش ــزاري مس ــت برگ ــي، جه  مات آموزش

 اي، دبيرخانه مناطق، تهيه كارت دانشجويي و سمينارهاي منطقه
 را به همـراه شـهريه نيمسـال كمك به صندوق رفاه دانشجويي

 ز اول به شماره حساب جـاري محـل دانشـگاهي قبـولي واريـ
 اين مبلغ يك بـار در طـول دوره از هـر پذيرفتـه شـده نمايند.

 شود. دريافت مي
 باشد كه هـر ريال مي ۲۰۰۰۰ حق بيمه حوادث مبلغ - ۶ - ۲
 نام شونده بايد آن را بـه حسـابي كـه دانشـگاه مشـخص ثبت
 نمايد واريز نموده، رسيد آن را به واحد تحويـل دهـد. ايـن مي

 سـال تحصـيلي از دانشـجو مبلغ بايد هر سال به هنگام شـروع
 بايست در خصوص حق واحدهاي دانشگاهي مي دريافت شود.

 مـورخ ۴۷ / ۱۸۴۸۳۵ بيمه دانشجويي مطابق مفاد بخشنامه شماره
 اقدام نمايند. ۹۱ / ۶ / ۱۴

 ، دريافت هرگونه وجه به غير از مبـالغ تعيـين شـده - ۶ - ۳
 تحت هر عنوان (جريمه، ديركرد، كمك، خودياري، بورسـيه و

 نوع است. ...) مم

 نكات تكميلي اين دستورالعمل :
 هر واحد بايد ضرورت تشكيل كالسها در بعد از ظهـر - ۱

 يا در بعضي از اوقات در روزهـاي جمعـه را بـه دانشـجويان
 اطالع دهند.

 در مورد بورسيه دانشجويان پذيرفته شـده كارشناسـي - ۲
 و ۷۹ / ۱۲ / ۱۰ مـورخ ۳۵ / ۱۹۵۸۷۳ ارشد مفاد بخشـنامه شـماره

 مقررات ابالغ شده رعايت گردد. ديگر
 مقررات كارشناسـي اً واحدهاي دانشـگاهي بايـد دقيقـ - ۳

 ارشد ناپيوسته را به پذيرفته شدگان تفهيم نماينـد تـا در طـول

 سال ثابت و متغير شهريه
 كليه دانشجويان ۹۲ - ۹۳

 الورود يا شاغل به تحصيل) (اعم از جديد =  ۰۳ / ۱ × 
 شهريه ثابت و متغير

۹۱ - ۹۲ سال تحصيلي



۹ 

 تحصيل چنانچه با توجه به مقررات،اخراجـي تلقـي گردنـد در
 اين مورد ادعايي نداشته باشند .

 ينفـع شـده و ) اين دستورالعمل تحويل ذ ۱ پيوست ( اً ضمن
 ) رسيد اخذ گردد. ۳ در قبال آن برابر نمونه فرم پيوست (

 شـدگان موكـول بـه نام و اخذ شهريه از پذيرفتـه ثبت - ۴
 نـام فـرد محـرز زماني است كه احراز شرايط الزم براي ثبـت

 نام و دريافـت شـهريه از باشد، لذا قبل از اطمينان از آن، ثبت
 فرد ممنوع است.

 شـدگان يت سنوات تحصيل پذيرفتـه با توجه به محدود - ۵
 مشمول دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالي الزم اسـت

 نام و اشـتغال بـه تحصـيل افـراد ثبت واحدهاي دانشگاهي در مورد
 مشمول به نحوي اقدام نمايند كه طـول مـدت تحصـيل آنـان در مقطـع

 كارشناسي ارشد ناپيوسته از سه سال تجاوز ننمايد.

 فرهاد دانشجو دكتر طرف از
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي



 ۱ پيوست

 » بسمه تعالي «

 ناپيوسته ارشد شدگان  نهايي آزمون كارشناسي راهنماي پذيرفته «
 » و اهم مقررات و ضوابط آموزشي

 با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال موفقيت شما را در آزمـون
 انشگاه آزاد اسالمي تبريـك د » فوق ليسانس « ارشد ناپيوسته كارشناسي

 فته شدگان عزيز با توجه به مطالب منـدرج گويد. شايسته است پذير مي
 و » فوق ليسـانس « در دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته

 نام نمايند: رعايت نكات زير اقدام به ثبت
 باشـد و شدگان فقط برمبناي گزينش علمي مي اعالم اسامي قبول - ۱

 م شـدگان انجـا يك از پذيرفتـه مراحل گزينش صالحيتهاي عمومي هيچ
 نشده، بنابراين چنانچه به هر دليل ادامه تحصيل فردي از نظـر گـزينش
 صالحيتهاي عمومي ممنوع اعالم گردد، الزم است فـرد مزبـور بـدون

 گونه عذري از حضور در كالس درس خودداري نمايد و چنانچـه هيچ
 اعتراضي داشته باشد اعتراض خود را كتباً بـه دفتـر گـزينش سـازمان

 گيري نمايد. الم و از طريق آن دفتر پي مركزي دانشگاه اع
 شدگان ضمن مراجعه به موقع ملزم در ابتداي هر نيمسال پذيرفته - ۲

 باشند و شهريه متعلقه بايد توسط به پرداخت شهريه مصوب دانشگاه مي
 دانشجو فقط به حساب بانكي كه شماره آن از طرف واحد دانشـگاهي

 نـام بـه ننده جهت انجام ثبـت گردد، واريز و رسيد پرداخت ك اعالم مي
 واحد دانشگاهي ارائه شود.

 در حال حاضر دانشگاه امكـان ارائـه تسـهيالت رفـاهي نظيـر - ۳
 خوابگاه، كمك هزينه تحصيلي و نظاير آنها را ندارد.

 مشـروط بـر هاي مختلـف تحصـيلي التحصيالن دوره براي فارغ - ۴
 طـرف دانشـگاه گواهينامه همـان دوره از التحصيلي احراز شرايط فارغ
 هـاي آن و شود كـه برطبـق مـاده واحـده و تبصـره صادر و اعطاء مي

 مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و هيأت محترم دولت جمهوري
 گيرد. اسالمي ايران مورد ارزشيابي قرار مي

 دانشجو موظف به رعايـت كليـه مقـررات و ضـوابط دانشـگاه - ۵
 وي رفتار خواهد شد. باشد و در صورت تخلف طبق مقررات با مي

 نـام از شـروع بـه اگر دانشجو در نيمسال اول ورود پس از ثبت - ۶
 تحصيل منصرف و از هيچ كالس درسي استفاده نكـرده باشـد، شـهريه

 گردد و در صـورتي كـه كمتـر از يـك مـاه از پرداختي وي مسترد مي
 هاي درسي استفاده كرده باشد نصف شهريه دريافتي از وي، قابل كالس

 باشد. ترداد مي اس
 عمومي و ساير قوانين خدمت وظيفه شدگان نبايد از نظر پذيرفته - ۷

 تعيـين احـراز شـرايط و مقررات جاري كشور منع قانوني داشته باشند.
 وظيفه عمومي براي مشموالن و صدور معافيت تحصيلي آنان بر عهـده

 باشد. سازمان وظيفه عمومي ناجا مي

 هـا قيقاً مطابق برنامه درسي در تاريخ نام شدگان د الزم است ثبت - ۸
 شـود در دانشـگاه و ساعات مقرر كه توسط واحد دانشگاهي اعالم مي

 حضور يابند.
 نام و اعالم شدگان در مهلت مقرر براي ثبت عدم مراجعه پذيرفته - ۹

 نام در دانشگاه و همچنـين عـدم مراجعـه بـه موقـع آمادگي براي ثبت
 هاي تحصيلي طبق ي درسي در نيمسال دانشجويان براي انتخاب واحدها

 نام آنان برنامه اعالم شده به منزله انصراف محسوب شده و قبولي و ثبت
 گردد. تلقي مي منتفي
 شدگان ملزم به رعايـت كامـل شـئون اسـالمي از نظـر پذيرفته - ۱۰

 باشند. پوشش، وضع ظاهر و اخالق (با مالحظه عرف محل تحصيل) مي
 و اساتيد دانشـگاه و بـا يكـديگر مسئوالن ر با همچنين بايد از نظر رفتا

 نمونه يك دانشجوي مسلمان و متعهد بوده و اسـوه بـراي دانشـجويان
 شـدگان خـواهر الزم ساير دانشگاههاي كشور باشند. به ويـژه پذيرفتـه

 دولت جمهوري اسـالمي است با حجاب كامل اسالمي و برابر بخشنامه
 دانشگاه آزاد مسئوالن الزم است در دانشگاه حضور يابند. در اين مورد

 اسالمي دقت و توجه كافي نمايند تا دانشـجوي خـاطي را بـه كميتـه
 انضباطي جهت راهنمايي و ارشاد معرفي و در صورت عدم توجـه بـه
 تذكرات و تكرار خطا از دانشـگاه اخـراج و بـه مراجـع تأييـد كننـده

 اخالقي و يا به اداره محل كار معرفي نمايند. صالحيت
 دانشـگاه مسئوالن هاي ها و پيام ها و مقررات و بخشنامه نامه آئين - ۱۱

 از طريق آگهي در تابلوهاي اعالنات دانشـگاه بـه اطـالع دانشـجويان
 هـا و پيامهـا بـراي كليـه خواهد رسيد. آگاهي از مقررات و بخشـنامه

 ليت از سئو دانشجويان الزامي است و عدم آگاهي از آنها موجب سلب م
 واهد شد. دانشجو نخ

 دانشـگاه جهـت رفـع مسئوالن امكان مالقات حضوري با كليه - ۱۲
 بيني شده هفتگي اشكال و دريافت پاسخ سؤاالت فقط در زمانهاي پيش

 بيني شده و با رعايـت سلسـله وجوددارد. دانشجويان در زمانهاي پيش
 ذيربط مراجعه نمايند. مسئوالن توانند به مراتب مي

 توجه به امكانات موجود عمدتاً از سـاعت كالسهاي دانشگاه با - ۱۳
 بعد از ظهر تشكيل خواهد شد. ۸ صبح الي ۸

 سنوات تحصيل در دوره كارشناسي ارشد بويژه براي مشموالن - ۱۴
 وجه قابل افزايش خدمت وظيفه عمومي حداكثر سه سال است و به هيچ

 باشد. نمي
 داكثر مرخصي تحصيلي در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته حـ - ۱۵

 باشد. يك نيمسال مي
 شدگان دوره كارشناسـي ارشـد ناپيوسـته كـه رشـته پذيرفته - ۱۶

 تحصـيلي دوره كارشناسـي آنـان بـا رشـته مـورد پـذيرش در مقطــع
كارشناسي ارشد تجانس نداشته باشد با نظـر گـروه آموزشـي مربوطـه



 ۱ پيوست ادامه

 نياز مـازاد واحد درسي را به عنوان درس جبراني يا پيش ۱۲ موظفند تا
 بر دروس دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته بگذرانند.

 شدگاني كه دوره كارشناسي را در مؤسسـات آمـوزش پذيرفته - ۱۷
 جز واحـدهاي دانشـگاهي دانشـگاه آزاد اسـالمي طـي ه عالي معتبر ب

 و كـامپيوتر اند موظفند عالوه بر دروس دوره دروس آشـنايي بـا نموده
 شدگان همچنين چنانچه پذيرفته را بگذرانند. » ره « وصاياي حضرت امام

 در مقطع تحصيلي قبلي درس معارف اسالمي را نگذرانده باشند موظفند
 نامــه ايـن درس را در طــول دوره كارشناسـي ارشــد و قبـل از پايــان

 بگذرانند.
 نظام آموزشي دانشگاه، سيستم واحدي بوده و تعداد واحـدهاي - ۱۸

 هاي مصـوب طابق برنامه درسي و سرفصلها و ريز نمرات دروس عيناً م
 باشد. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي

 مجموع ساعات غيبت موجه و غير موجه دانشجو در هـر درس - ۱۹
 نبايد از

۱۶ 
 كل جلسات آن درس در طول نيمسال تجاوز كند. غيبـت ۳

 غير موجه بيش از
۱۶ 
 در جلسـه جلسات آن درس يـا عـدم شـركت ۳

 گـردد و چنانچـه بـه امتحان موجب صفر منظـور شـدن آن درس مـي
 غيبت موجه تلقي گردد آن درس از مجمـوع تشخيص واحد دانشگاهي

 دروس نيمسال مربوط حذف خواهد شد. به هـر حـال امتحـان مجـدد
 درسي كه دانشجو در جلسه امتحان آن شـركت ننمـوده، امكـان پـذير

 نيست.
 ، س جبراني و س (اعم از در ر در امتحان هر د حداقل نمره قبولي - ۲۰

 باشد. ميانگين هـر اي مي نمره ۲۰ در سيستم ۱۲ كمبود يا دروس اصلي)
 صـورت دانشـجو مشـروط كمتر باشد. در غيـراين ۱۴ نيمسال نبايد از

 گردد. دانشـجويي كـه در دوره كارشناسـي ارشـد در دو محسوب مي
 از ادامه تحصيل محروم نيمسال (اعم از متوالي يا متناوب) مشروط شود

 خواهد شد. ضمناً ميانگين كل نمرات دانشجو در دوره كارشناسي ارشد
 صـورت مـدركي بـه وي اعطـا باالتر باشد، در غيـراين ۱۴ بايستي از

 نخواهد شد.
 شدگاني مورد بررسـي قـرار خواهـد تقاضاي مرخصي  پذيرفته - ۲۱

 يـا سر، بـرادر گرفت كه مدارك الزم را شخصاً و يا توسط والدين، هم
 بيني شده قبل از شروع نيمسال تحصـيلي بـه خود در زمان پيش خواهر

 واحد دانشگاهي ارائه دهند. چنانچه اين مرخصي موجب گردد دانشجو
 ليتي متوجـه سـئو نتواند در مهلت مقرر تحصيل خود را به اتمام رساند م

 دانشگاه نخواهد بود. در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته حـداكثر يـك
 گردد. نيمسال مرخصي تحصيلي اعطا مي

 طول مدت تحصيل در دوره كارشناسـي ارشـد ناپيوسـته(فوق - ۲۲
 سال است كه با توجه به تعداد دروس جبرانـي و كمبـودي ۲ ليسانس)

 كه دانشجو با عنايت به نظر گروه آموزشي عالوه بر دروس اصلي دوره
 گر قابـل افـزايش حداكثر تا يك سال دي ، باشد ملزم به گذراندن آن مي

 در هر حال سنوات تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته بويژه براي است.
 مشمولين نبايد از سه سال تجاوز كند.

 و حـداكثر ۸ تواند در هر نيمسال تحصيلي حـداقل دانشجو مي - ۲۳
 واحد درسي با نظر گروه آموزشي و رعايت ديگر مقررات مربوط و ۱۴

 خاب نمايد. چنانچـه تعـداد واحـدهاي درسـي امكانات دانشگاهي انت
 دانشجو در هر نيمسال تحصيلي به علت عدم انتخـاب بـه موقـع درس
 ارائه شده يا حذف درس، يا عدم شركت در جلسات امتحاني(بـا عـذر
 موجه ) از حداقل تعيين شده كمتر گردد آن نيمسال نيز جـزو سـنوات

 ررات، مشـابه تحصيل دانشجو محسوب و از نظر مشروطي و ديگر مقـ
 باشد. هاي تحصيلي معمول مي نيمسال

 نـام موقـت در محـل شدگان مشمول موظفند به محض ثبت پذيرفته
 هفته ۲ قبولي و دريافت فرم درخواست معافيت تحصيلي حداكثر ظرف

 نـام نهـايي يا وظيفه عمومي مجوز ثبـت ۱۰ با مراجعه به دفاتر پليس +
 يل تحويل نمايند. خود را دريافت نموده آن را به محل تحص

 همزمـان بـا و يـا وظيفـه عمـومي تحصيل همزمان با خدمت - ۲۴
 (اعم از دانشگاه  آزاد اسالمي و ديگر در مؤسسه آموزش عالي تحصيل

 ممنـوع در همان رشته/مقطع يا رشته/ مقطـع ديگـر يا ديگر مؤسسات)
 است.
 سازي دروس دانشجوياني كه قـبالً دروسـي را در دوره معادل - ۲۵
 و براساس بخشنامه ۷ اند ضمن تكميل پيوست ناسي ارشد گذرانده كارش

 گيرد. انجام مي ۸۲ / ۲ / ۲۳ مورخ ۳۶ / ۲۸۹۰۷ شماره
 دانشجو موظف است موضوع پايان نامه خود را بعد از نيمسال - ۲۶

 اول تحصيل و قبل از شروع نيمسال سوم با نظر استاد راهنمـا انتخـاب
 كميته تحصيالت تكميلي قطعيت نمايد. موضوع پايان نامه پس از تأييد

 يابد. مي
 دانشجو تا زماني كه پايان نامه را به اتمام نرسانده و از آن دفاع - ۲۷

 نام نمايد. هاي بعد براي آن ثبت نكرده، موظف است در نيمسال
 نام و تحصيل مشخص شود كه اي از ثبت چنانچه در هر مرحله - ۲۸

 ت تحصيل در دانشگاه آزاد دانشجو فاقد يكي از شرايط مربوط به مقررا
 نام مطالبي خالف واقع اظهـار اسالمي است و يا در تكميل فرمهاي ثبت

 يا پيگيري الزم را براي اخذ اصل مدرك مقطع كارشناسي و ريـز نموده
 نمرات مربوطه به عمل نياورده و اين مدرك را تحويل دانشگاه ننمايـد

 ده و برابر مقررات بـا بالفاصله از ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آم
 وي رفتار خواهد شد.

 تذكرات مهم :
 نگهداري و حفاظـت از كـارت دانشـجويي يكـي از وظـايف - ۱

 حساس دانشجو بوده و در صورت مفقـود شـدن آن بـراي دانشـگاه و
 نمايد. به ويژه كـارت دانشـجويان دانشجو اشكاالت فراواني فراهم مي

 ه عمـومي كـارت معافيـت كه طبق دسـتورالعمل نظـام وظيفـ ان برادر
 شود. چنانچه كـارت دانشـجويي مفقـود تحصيلي آنان نيز محسوب مي

 گردد دانشجوي مزبور شديداً مورد بازخواست قرار گرفته و تا زمانيكـه
 مراحل قانوني صدور مجدد كارت طي نگـردد دانشـجو از شـركت در
 كالسهاي آموزشي محروم خواهد شـد. بـديهي اسـت صـدور كـارت

 تصويب شورا و اخذ هزينه متعلقه صورت خواهد گرفت. المثني با
 داوطلبان مشمول توجه داشته باشند چون درخواسـت معافيـت - ۲

 گيرد شدگان براساس شماره ملي آنان صورت مي تحصيلي براي پذيرفته
 نام بايستي تصوير كارت ملي را به همراه ساير مدارك الزم براي ثبت مي

 رقـم كامـل در ۱۰ د و شماره ملـي را بـا به واحد دانشگاهي ارايه دهن
درج نمايند. » ۳ « شماره پيوست



 ۲ پيوست

} 

 » بسمه تعالي «

 شدگان نهايي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسالمي نام پذيرفته فرم درخواست ثبت
 واحد دانشگاهي ......................................

 در اين قسمت چيزي ننويسيد.
 رتبه : نمره كل : شماره داوطلب : سال قبولي :

 ❒ غيربومي ❒ بومي نوع سهميه: ................. ❒ قبول با استفاده از سهميه ❒ قبول عادي ❒ ره ذخي ❒ نوع پذيرش : قبول
 طالعات زير را مطابق شناسنامه و ساير مدارك معتبر به طور دقيق و خوانا تكميل نمائيد. ا

 اي دانشجو : الف ـ مشخصات شناسنامه
 ـ محل صدور شناسنامه : ۵ ـ شماره شناسنامه: ۴ ـ نام پدر: ۳ خانوادگي : ـ نام ۲ ـ نام : ۱

 ۱۳ / ـ تاريخ تولد   / ۷ استان : ـ محل تولد:( شهر يا روستا) ۶ استان : حوزه شهر :
 ❒ زرتشتي ❒ ي كليم ❒ ) مسيحي ❒ سني ❒ ـ دين اسالم (شيعه ۱۱ ـ تابعيت ۱۰ ❒ مرد ❒ ـ جنس زن ۹ ۱۳ / / ـ تاريخ صدور ۸

 ❒ دكتري ❒ كارشناسي ارشد ❒ ب ـ سوابق تحصيلي دانشجو براساس آخرين مدرك تحصيلي :  كارشناسي
 ) ❒ ـ فاقد شغل ۲ ❒ ـ شاغل ۱ ج ـ  وضعيت شغلي دانشجو : (

 در صورت شاغل بودن :
 ❒ آزاد ❒ خصوصي ❒ المنفعه مي و عام عمو ❒ نهادهاي انقالب اسالمي ❒ وابسته به دولت ❒ ـ نوع سازمان : دولتي

 ❒ قراردادي ❒ كار طبق مقررات قانون وزارت ❒ خريد خدمت ❒ روزمزد ❒ آزمايشي ❒ پيماني ❒ دام: رسمي ـــــ وع استخ ــــ ـ ن
 قرارداد : مدت

 ❒ تحصيل مرخصي براي ❒ از خدمت انفصال ❒ خدمت آماده به ❒ بازنشسته ❒ اشتغال : شاغل ـ وضعيت فعلي
 خانوادگي مسؤول مستقيم : نام و نام ميزان حقوق ماهيانه : ـ پست سازماني :

 ـ نام، آدرس و شماره تلفن محل كار :
 د ـ مشخصات والدين دانشجو :

 ) ريال آدرس و تلفن محل كار: ميزان درآمد ماهيانه : شغل : خانوادگي : ـ پدر : (نام و نام ۱
 ) ريال آدرس و تلفن محل كار: ميزان درآمد ماهيانه : شغل: خانوادگي: ـ مادر : (نام و نام ۲

 آدرس و تلفن محل سكونت والدين :
 هـ  ـ مشخصات همسر دانشجو :

 ريال ميزان در آمد ماهيانه همسر : شماره شناسنامه : نام پدر: خانوادگي : ام و نام ن
 آدرس و تلفن محل كار همسر :

 آدرس و تلفن محل سكونت همسر دانشجو :
 اليانه آن قيد گردد. ): دارد ميزان س » ج « و ـ ساير درآمدها : (چنانچه دانشجو درآمد ديگري غير از حقوق ماهيانه مندرج در بند

 ز ـ وضعيت نظام وظيفه (مخصوص برادران)
 ) كه ❒ كفالت ❒ )، داراي معافيت موقت(پزشكي ❒ خريد خدمت ❒ كفالت ❒ ، داراي معافيت دائم(پزشكي ❒ داراي كارت پايان خدمت

 ، در ❒ شـوم اعزام مي ۱۳ / خدمت كه در تاريخ  / يا قبل از آن، داراي دفترچه آماده به ۱۳۵۴ موعد آن پايان نپذيرفته است، متولد سال
 . ❒ پذيرد پايان مي ۱۳ / شروع و در تاريخ    / ۱۳ / / حين خدمت هستم كه از تاريخ

 لطفاً سوابق تحصيلي  خود را در جدول زير بنويسيد . (چهار سال آخر تحصيلي)

 نام مؤسسه آموزشي
 سالهاي تحصيلي

 تا از آدرس و تلفن مؤسسه آموزشي تحصيلي ع و رشته مقط معدل جغرافيايي محل

 را دارم . نام در رشته ضمن تأييد مطالب فوق، درخواست ثبت
امضاء : تاريخ : خانوادگي : نام و نام



 ۳ پيوست

 » تعهد نامه «

 » بسمه تعالي «

 صادره از به شماره شناسنامه اينجانب
ــون فرزند متولد سال شماره ملي ــده در آزم ــه ش  پذيرفت

 واحد دانشگاهي رشته ۱۳۹۲ سال ناپيوسته دوره كارشناسي ارشد
 هاي دانشگاه آزاد اسالمي اقدام به نامه مقررات و آئين و رعايت كليه ۱ كامل از نكات مندرج در پيوست شماره كه با آگاهي

 شوم چنانچه هر زمان ادامه تحصيل اينجانب از طرف دفتر گزينش صالحيتهاي عمومي نمايم، بدينوسيله متعهد مي نام مي ثبت
 حاضر سازمان مركزي ممنوع اعالم گردد، بدون هيچگونه عذري تا مشخص شدن وضعيت صالحيتهاي عمومي، در دانشگاه

 نشوم و چنانچه اعتراضي داشته باشم اعتراض خود را كتباً از طريق دفتر گزينش صالحيتهاي عمومي سازمان مركزي پيگيري
 نمايم.

امضاء : تاريخ : خانوادگي : نام و نام



 ۴ پيوست

 » بسمه تعالي «

 صادره از به شناسنامه شماره اينجانب

ــون سراســري دوره كارشناســي ارشــد فرزند متولد سال  كــه در آزم

 ام شــده پذيرفتــه دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشته ۱۳۹۲ سال

 شـدگان رشـته فـوق بـا پذيرفته اي درج شده در فهرست اسامي دارم مشخصات شناسنامه اعالم مي

 ام مغايرت دارد لذا تقاضا دارم اجـازه داده شـود بـه صـورت مشـروط مشخصات مندرج در شناسنامه

 نام اينجانب موكول به بررسي موضـوع و اظهـار نظـر نهـايي نام را طي نموده، قطعيت ثبت مراحل ثبت

 آزمون تبعيت نمـوده و هـر گردم در بررسي موضوع از نظرات مركز مركز آزمون باشد. ضمناً متعهد مي

 گونـه تلقـي شـده و هـيچ منتفـي نام اينجانب باشم ثبت زمان كه مشخص گرديد داراي شرايط الزم نمي

 ادعايي در اين مورد نداشته باشم.

تاريخ : امضاء: خانوادگي : نام و نام



 ۵ پيوست

 » بسمه تعالي «

 اند شدگان به خدمت اعزام شده اسامي پذيرفته كه قبل از اعالم عمومي وظيفه شدگان مشغول خدمت نامه پذيرفته تعهد

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد

 صادره از به شناسنامه شماره اينجانب

 شدگان آزمون م اسامي قبول نامه اعال كه بر طبق  ويژه فرزند متولد سال

ــه دانشگاه آزاد اسالمي در رشته ۹۲ كارشناسي ارشد سال ــد پذيرفت  آن واح

 گردم بـه محـض اخـذ مجـوز تـرخيص از ضمن درخواست صدور گواهي قبولي در دانشگاه متعهد مي ام شده

 هفتـه ۲ حداكثر ظرف نام و تحصيل را وظيفه عمومي با يگان خدمتي مربوطه تسويه حساب نموده و مجوز ثبت

 ان شـهريور مـاه به دانشگاه ارائه تا براساس آن جهت اينجانب درخواست معافيت تحصيلي شود و چنانچه تا پاي

 سال جاري به هر دليل از خدمت ترخيص نگردم، قبولي اينجانب منتفي تلقي گردد./

تاريخ: امضاء : خانوادگي : نام و نام



 ۶ پيوست

 » بسمه تعالي «

 » تعهدنامه «

 كه فرزند به شماره شناسنامه اينجانب

 دانشـگاه آزاد ۱۳۹۲ شدگان آزمون كارشناسي ارشـد ناپيوسـته سـال نامه اعالم اسامي قبول برطبق ويژه

 در رشته اسالمي مورخ

 نمـايم كـه در ام، بدينوسيله تعهد مـي ده از طريق انتخاب دانشگاه پذيرفته ش واحد

 عنوان تقاضاي انتقال ننمـوده، خـود را ملـزم بـه تبعيـت الذكر به هيچ تمام دوران تحصيل در رشته فوق

 نام و تحصـيل بـرخالف دانم و چنانچه در هر مرحله از ثبت كامل از كليه ضوابط و مقررات دانشگاه مي

 و مقررات دانشگاه آزاد اسالمي با اينجانب رفتار گردد. آن اقدام نمودم مطابق تصميمات

امضاء : تاريخ : خانوادگي : نام و نام



 ۷ پيوست

 » بسمه تعالي «

 سازي قبول شدگان آزمون سازي قبول شدگان آزمون فرم تقاضاي معادل فرم تقاضاي معادل

 داوطلباني كه قبالً درس يا دروسي را در مراكز معتبر دانشگاهي گذرانده و خواستار معادلسازي دروس گذرانده

 نام به در روز ثبت باشند الزم است در صورت قبولي در آزمون ورودي فرم زير تكميل و به همراه ريز نمرات تائيد شده مي

 اند تحويل نمايند واحد دانشگاهي كه در آن پذيرفته شده

 به شماره شناسنامه فرزند اينجانب آقاي /خانم

 و از طريق : در سال

 دانشگاه / مؤسسه در رشته

ــده ــه ش ــادل پذيرفت ــاي مع ــميمه ام و تقاض ــده ض ــده ش ــازي دروس گذران ــد س ــه تأيي ــه ب  ك

 رسيده است را دارم. دانشگاه / مؤسسه

امضاء : تاريخ : خانوادگي : نام و نام



 ۸ پيوست

 » بسمه تعالي «

 تعهدنامه تعهدنامه

 صادره از به شماره شناسنامه اينجانب

 پذيرفته شده در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته فرزند متولد سال

 واحد دانشگاهي رشته / گرايش ۱۳۹۲ سال

 و ريز نمرات (با ذكر معدل) شوم اصل مدرك تحصيلي (كارشناسي و يا كارشناسي ارشد) متعهد مي

 تسليم واحد دانشگاهي فوق نمايم. ۹۲ - ۹۳ خود را حداكثر تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي

 و مبلغ منظور چك/سفته به مشخصه بدين

 تصميمات گردد تا در صورتي كه به تعهد فوق عمل ننمايم مطابق به واحد دانشگاهي فوق تسليم مي

 دانشگاه با اينجانب رفتار گردد و در اين حالت هيچ ادعايي نخواهم داشت.

امضاء : تاريخ : نام و نام خانوادگي :



 ۹ پيوست

 » بسمه تعالي «

 هاي دولتي و يا مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد وزارت، علوم، تحقيقات و هاي دولتي و يا مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد وزارت، علوم، تحقيقات و آموختگان دانشگاه آموختگان دانشگاه گواهي مربوط به دانش گواهي مربوط به دانش
 فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 فرزند نمايد خانم/آقاي بدينوسيله گواهي مي

 التحصيل دوره فارغ به شماره شناسنامه

 دانشگاه/ دانشكده/مؤسسه آموزش عالي رشته

 گردد : بوده كه اعالم مي

 در جلسه شماره رشته اجراي دوره

 به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورخ

 رسيده است.

: مهر مؤسسه آموزش عالي



 ۱۰ پيوست
 » بسمه تعالي «

 كننده در ت ي و ساير اتباع غير ايراني شرك ق فرم مشخصات داوطلبين افغاني و عرا

 مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي آزمون                                                                       سال
 مشخصات فردي

 نام جد : پدر : نام تابعيت: جنسيت:
 محل تولد : تاريخ تولد : محل تولد :

 5 متأهل دور از همسر 5 متأهل با همسر 5 بيوه 5 جدا شده 5 وضعيت تأهل : هرگز ازدواج نكرده
 شغل

 سازمان محل كار/كارفرما : نوع شغل :
 نشاني

 تلفن : خيابان : نشاني محل كار در ايران : شهر
 ك :                 تلفن :                  كدپستي : نشاني كامل و دقيق منزل در ايران : شهر               خيابان :            كوچه:                پال

 تحت تكفل با افراد مشخصات اعضا خانوار

 نوع مدرك نام جد نام پدر خانوادگي نام نام تابعيت
 شناسايي يا اقامتي

 شماره مدرك
 نسبت شغل شناسايي يا اقامتي

 تحصيلي داوطلب مشخصات

 5 دارنده ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه 5 دارنده ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه
 تاريخ اخذ ديپلم : محل اخذ ديپلم : معدل كتبي ديپلم : رشته تحصيلي : نوع ديپلم :

 دانشگاهي : تاريخ اخذ مدرك پيش دانشگاهي : محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي : محل دوره پيش دانشگاهي : نوع مدرك پيش
 مقطع تحصيلي

 5 كارشناسي ارشد ناپيوسته : 5 كارشناسي : 5 كارداني :
 اقامتي يا شناسايي درك مشخصات م

 5 دار : برگ تردد خروجي مدت 5 كارت هويت ويژه اتباع خارجي : 5 دفترچه پناهندگي : 5 گذرنامه :
 شماره خانوار : مدرك اقامتي  : شماره

 تاريخ انقضاء اقامت  : تاريخ صدور : محل صدور :
 باشد لطفاً مشخصات ايشان را (مشخصات مادر) در اين قسمت بنويسيد. چنانچه داوطلب داراي مادر ايراني مي

 محل تولد : تاريخ تولد : نام پدر : نام خانوادگي : نام :
 5 غير رسمي 5 نوع ازدواج :  رسمي محل صدور: شماره كارت ملي : ه : شماره شناسنام

 تلفن ضروري
 نشاني و يا شماره تلفني كه بتوان در مواقع ضروري با جنابعالي تماس بگيريم.

 يادآوري و تعهدنامه
 نمايم ضمن رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايـران، در ي مطالب مندرج در اين فرم را به طور كامل تكميل و صحت و درستي آن را تأييد نموده و تعهد م

 ها و مؤسسات آموزش عالي جمهوري اسـالمي حقايق ضمن كان لم يكن شدن پذيرش اينجانب در آزمون ورودي و همچنين دانشگاه ن صورت اثبات خالف و كتما
 آموزش عالي اعتراضي نخواهم داشت. ايران تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و به تصميمات متخذه از سوي مراكز

 خانوادگي داوطلب  : نام و نام
 تاريخ :

امضاء و اثر انگشت :






