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�  ��اس�� تعالی « 

 

�ا� �� �����ا� ���� ���ا� ���ا�ی ��ت�����ا� پ������

 �ا�� ���� �و��� � ������ ��و��ی �س��ی

 

 �ور�شـدگان  با آرزوي توفیـق الهـی بـراي کلیـه پذیرفتـه     

کارش�ا�ی �اپیو�ـته �ا��ـ�ا� آزا� ا�ـ��ی� تو�ـه �ت�ا�ـیان      

��اید� �ل� �ی �ا� �ر ای� �ا���ا� را به ��ا� ��رو� �ی����

شدگان ��ی� با تو�ه به ��ال� ��ـدر� �ر  شای�ته ا�� پذیرفته

�اپیو�ته و ر�ای� ��ـا� زیـر   کارش�ا�ی �ور��فتر�ه را���اي 

 �ا� ��ای�د� ا�دا� به ���

شدگان �لـ�� بـه پر�ا�ـ�    �ر ابتداي �ر �ی��ا� پذیرفته �1

ه باش�د و شـهری �ا���ا� �ی�ی�� ا��اي شهریه ت��یلی ��و� 

��اید واریـ�  �ا���ا�ی ا��� �ی ����ت�ل�ه باید به ��ابی که 

�اي پر�ا�تی به �ی� ��ـوان �ابـ� ا�ـتر�ا�    ���ا� شهریهگر��� 

 باشد���ی

�ر �ا� �ا�ر �ا���ا� ت�هد ارا�ه ت�هی�� رفا�ی� ��یر  ��

�واب�ا� و ک�� ��ی�ه ت��ـیلی �ر وا�ـد�اي �ا��ـ�ا�ی را    

رگو�ه ا��ا�اتی �ر ایـ� ز�ی�ـه�   �دار�� لی�� �ر �ور� و�و� �

 ��ا�دتهاي �ز� به ��� �وا�د آ�د� 

�ا�ـه ��ـ� و   ا�ت�ا� و �یه�ا�ی �ا���ویان� ��ـابق آ�ـی�   ��

 شو��ا�ت�ا�� �ا���ویان �ا���ا� آزا� ا���ی ا��ا� �ی

�ا���و �و�� بـه ر�ایـ� کلیـه ��ـررا� و �ـواب�       ��

ا وي رفتار باشد و �ر �ور� ت�ل� ��ق ��ررا� ب�ا���ا� �ی

 �وا�د شد� 

اي از �ـا� �ر �ـر �ر�لـه   ��ا��ه �ا���و پـ� از ��ـ�   ��

ت��ی� و به �ر �ل� ا�دا� به ا��ـرا� ��ایـد �و�ـ� ا�ـ�     

 ��ی�ه ا��را� را ب�ر�از��  ��اي �ا�ر���ابق ��ررا� و ب���ا�ه

شدگان ��اید از ��ر �د�� و�ی�ه ��و�ی و �ایر پذیرفته ��

 ور ��� �ا�و�ی �اشته باش�د� �وا�ی� و �واب� �اري ک�

شدگان �ز� ا�� ��ی�ا� ��ابق بر�ا�ـه �ر�ـی �ر   پذیرفته ��

شو� �ا���ا�ی ا��� �ی ���تاری�ها و �ا�ا� ��رر که تو�� 

 �ر �ا���ا� ��ور یاب�د� 

�ا� شد� �ر تاری�هاي ��رر براي ����د� �را��ه پذیرفته ��

��لـه ا��ـرا�   و ا�ت�ا� وا�د�اي �ر�ی �ر �ر �ی��ـا� بـه �  

گر��� �ر �ورتی که ���و� شد� و ��ولی وي ��ت�ی تل�ی �ی

بـه �ـاز�ان و�ی�ـه     ��و���ا���و از ��افی� ت��یلی ا�ت�ا�� 

��و�ی ��رفی و �ر�وا�� اب�ا� ��افی� ت��ـیلی بـراي وي   

گر��� لذا �ا���ویان �ا�� از ���و� و �یر���و�� �و���ـد  �ی

ا� به وا�د یا �رک� �ا���ا�ی �ا� �ر �ی��به �و�� �ر �و�د ���

 �ربو�ه �را��ه ��ای�د�

شدگان �ل�� به ر�ای� کا�ـ� شـ�ون ا�ـ��ی و    پذیرفته ��

باشـ�د و  ��ت�یا� ��لی� از ل�ا� ا��� و و�� �ـا�ري �ـی  

ـ   لی� و ا�ـاتید �ا��ـ�ا� �ر ت�ـا�    �وباید از ��ر بر�ور� بـا ��

و� بـراي  �ا� ��و�ه ی� �ا���وي �تدی� و �ت�هد بو�� و ا�ز�ی�ه

شـدگان  �ا���ویان �ا���ا�هاي ک�ور باش�د� به ویـ�� پذیرفتـه  

�وا�ر�ز� ا�� با ��ا� ا���ی و برابر �واب� �ا���ا� آزا� 

 ا���ی �ر �ا���ا� ��ور یاب�د� 

�ـاي �ا��ـ�ا� از   �ا و پیا��ا� ��ررا�� ب���ا�ه�ا�هآ�ی� ��1

��ـ�ویان  �ریق آگهی �ر تابلوي ا���ا� �ا���ا� به ا�ـ�� �ا 

�ـا بـراي   �ا و پیـا� �وا�د ر�ید� آگا�ی از ��ررا� و ب���ا�ه

�ا���ویان ال�ا�ی ا�� و �د� ا�ـ�� از آ�هـا �و�ـ� �ـل�     

 لی� �ا���و ��وا�د شد� �و��

لی� �ا���ا� �هـ� رفـ�   �و���ا� ��وري با کلیه �� �11

بی�ی شد�� اش�ا� و �ریاف� پا�� ��ا�� ف�� �ر ز�ا�هاي پی�

توا��د با ا��� ب�ابرای� �ا���ویان �ر �ور� �یاز �ی پذیرا��ان

ر�ای� �ل�له �رات� و بر�ا�ه ز�ـا�ی ا�ـ�� شـد� �ر تـابلوي     

 لی� �ربو� �را��ه ��ای�د� �وا���ا� به ��

ک��هاي �ا���ا� با تو�ه به ا��ا�ا� آ�وزشـی وا�ـد    ��1

 ��الی  ��ا���ا�ی ���� ا�� او�ا� ��� و ��ر از �ا�� 

�ـاي �ر�  �اي آ�وزشی ت��ی� کـ�� �� �ر رشتهت��ی� گر�

�اي او� و �و� �ا� ت��یلی �ر روز�اي آ�ر ��تـه  �ر �ی��ا�

�روز�اي پ�����ه و ���ه� و �ر تر� تاب�تان �ر �و� ایا� ��ته 

�بر��� ا��ا�ا� وا�د �ا���ا�ی� �وا�د بو�� لذا �ز� ا�ـ�  

ا� وا�د�اي �ا� و ا�ت��ا به ���ا� ���شدگان ای� رشتهپذیرفته

�ر�ی �های� ��� را ��ذو� �ار�د تا �ر �و� �ا� ت��یلی بـا  

 اش�ا� �وا�ه ��و�د�

وا�دي بو�� و �ر �ـو�   ��ا� آ�وزشی �ا���ا� �ی�ت� ��1

�اي ت��ـیلی��و� �ـد� ت��ـی� �ر �ور� کارش�ا�ـی     �ور�

و�ی�ـه  کـه ��ـ�و�   و افـرا�ي  ��ا� ا�ـ�  ��اپیو�ته �داک�ر 

�ی�� �و� را �ر �د� �ه �ـا� بـه   باش�د باید ت���و�ی �ی

�ا�ون �دید و�ی�ه ��ـو�ی  ات�ا� بر�ا��د و با تو�ه به ��ررا� 

��ا��ه با ��وز و�ی�ه ��و�ی �ر �د� بی�تري ت��ـی� را بـه   

ات�ا� بر�ا�د از ا�ا�ه ت��ی� ���ـ� بـا�تر تـا ات�ـا� �ـد��      

 د بو�����رو� �وا�

ت�ــدا� وا�ــد�اي �ر�ــی ��ــاز بــراي رشــته �ــاي   � �1

 ��و �ـداک�ر   ��یرآ�وزشی �ر �ر �ی��ا� ت��یلی �ـدا��  �

�اي آ�وزشی �ر �ر ی� از �ی��الهاي او� و وا�د و براي رشته

وا�ـد و �ر �ور� تاب�ـتان    ��وا�د و �ـداک�ر   ��و� �دا�� 

باشد� ��رو� بـه آ��ـه   وا�د �ی ��وا�د و �داک�ر  ��دا�� 

 ��ز ���و� وا�د�اي �ر�ی ا�ذ شد� �ر ی� �ا� ت��یلی ا

 وا�د �ر�ی ت�اوز ���د� 
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� ���و� �ا�ا� �ی�� �و�ه و �یر �و�ه �ا���و �ر �ر  ��1

�ر� ��اید از 
��
�ل�ا� آ�وزشی آن �ر� �ر �و� �ی��ا�   �

ت�اوز ک�د� �ی�� بی� از 
��
�و�� ��رو�یـ� �ا��ـ�و از    �

�� �ر �ـورتی�ه  شرک� �ر ا�ت�ان پایـان آن �ر� �وا�ـد بـو   

آ�وزشـی و �ی�ـ�   �ی�� �ا���و �و�ه باشد آن �ر� �ـذ�  

 �و�ه �ر کار�ا�ه ت��یلی �ر� �ی گر���

 ��از  ���ــدا�� ��ــر� ��ــولی �ر ا�ت�ــان �ــر �ر�  ��1

شد� �ا���ویی که �توا�د �ر �ر �ی��ا� ت��یلی �یـا �ور�  با�ی

 ���اي آ�وزشی� �یا��ی� ��را� �و� را به تاب�تا�ی براي رشته

شـو� و �ر �ـورتی کـه �ر �و    بر�ا�د ��رو� ���ـو� �ـی  

�ی��ا� ا�� از �توالی یا �ت�او� ��رو� گر�� از �ا���ا� ا�را� 

�ـو�ی بـه   و �ا���ویان ا�را�ی ��ـ�و� و�ی�ـه �   �وا�د شد

 �د�� و�ی�ه ��و�ی ��رفی �وا��د شد� 

�ا���ویان �ور� کارش�ا�ی �اپیو�ته پ� از گذرا�دن  ت��� �

کلیه وا�د�اي �ر�ی و ات�ا� �ور�� �ر �ور� ک�� �یـا��ی�  

� ا�ت��ا� �ریاف� �در� �ا���ا�ه کارش�ا�ی را ��ک� �دا�� 

فتـه  گو�ه �درکی به آ�ها ت�لق ��ر�ار�د �ر �یر ای� �ور� �ی�

  توا��د گوا�ی گذرا�دن �رو� �ور� �ریاف� ��ای�د�و ف�� �ی

توا�د با ارا�ه ��ی� �و�ه و �ـدار� کـافی   �ا���و �ی ��1

ـ   � �ا��ـ�ا� باشـد ��ـق �ـواب�     �وکه �ور� ��و� ��ا�ـا� ��

�ی��ا� از �ر��ی  ��ا���ا� براي کارش�ا�ی �اپیو�ته �داک�ر 

ا�د �ر �داک�ر �ـد�  ت��یلی ا�ت�ا�� ��اید ��رو� به آ��ه بتو

�اي آ�وزشی �د� الت��ی� شو�� براي رشته��از ت��ی� فار�

��از �ر��ـی �و �ی��ـا� �ا�ـ� از �ی��ـا� �ـا�ي یـا �ور�       

 تاب�تا�ی� ا���  

شـدگا�ی �ـور�   ت�ا�ا�اي �ر��ی ت��ـیلی پذیرفتـه   ��1

برر�ی �رار �وا�د گرف� که ش��ا� یا تو�� ی�ی از ب�ـت�ان  

��ر� برا�ر � �وا�ر� و یـا �و�ـتان آ�ـان    ���ی� �پدر� �ا�ر� �

��و�تان با ��رفی پذیرفته شد� �ی���� با ارا�ه �ـدار� �ز� �ر  

بی�ی شد� ا�دا� ��ای�د� �ر �ورتی با �ر��ی �ا���و ز�ان پی�

شو� که ا��ان فرا�� از ت��ی� �ا���و �ر �هلـ�  �واف�� �ی

ـ  ذ ��از ت��ی� فرا�� باشد� �ر �ر �ور� �وا�� �اشی از ا�

�ر��ی ت��یلی به وی�� �ر �ور� ���ولی� از ��ی� �ها� از 

��له ر�ای� ��� �د� ��از ت��ی� �تو�ه ش�� �ا��ـ�و  

 �وا�د بو�� 

���و�ن و�ی�ه ��ـو�ی تو�ـه �اشـته باشـ�د ا�ـذ       ت��� �

�ر��ی یا �ذ� بی� از �د �رو� �و�� افـ�ای� �ـ�وا�   

ا�ـوري   ت��ی� آ�ان �وا�د شد و ��ا��ه �ر ای� راب�ه و �ایر

با ���� و�ی�ـه  و که فرا�� از ت��ی� آ�ان را به و��ه ا�دا�ته 

 ��و�ی �وا�ه گر��د ���ولی� �تو�ه �ا���و ا���

�ـا� یـا �ـی� ت��ـی�     اي از �����ا��ه �ر �ر �ر�له ��1

�از ���� گر�� که �ا���و فا�د ی�ـی از شـرای� �ز� بـو��    

�ی�ـه  �دور ��افی� ت��یلی از �ـوي و  �داشت� شرای� ��له

�ـا� ��ـال�ی   و یا �ر �دار� ارا�ه شـد� فر�هـاي ��ـ�   ��و�ی� 

��� وا�� �ید ��و�� باشد از ا�ا�ه ت��ی� او �لوگیري ب��� 

 �وا�د آ�د�

باشد و ��ا��ـه  �ا���و �ل�� به ا��ا� ت�هدا� �و� �ی ���

�ر �و� ت��ی� و �و�د ��رر از ا��ا� ت�هدا� �و� ���� بـه  

ا��ا� آن را به ت�ویـق ا�ـداز� برابـر    �ا���ا� �و��اري ��اید یا 

 �واب� با وي رفتار �وا�د شد�

��و�ـو�   ��������ـور�   ��������برابر ب��ـ�ا�ه   ��1

���و�ی� تدا�� ت��یلی �ا���ویان رشته �اي �یـر پ�شـ�ی   

ت��ی� ����ان �ا���و �ر �و رشته �ر �و �ا���ا� یـا وا�ـد   

����ـا�  �ا���ا�ی ا�� از �ا��ـ�ا� آزا� ا�ـ��ی یـا �ی�ـر     

باشد و با �ت�ل�ی� برابر �واب� بر�ور� آ�وز� �الی ���و� �ی

ز�ان با �د�� و�ی�ه ��ـو�ی بـه   ����ی� ت��ی� �� گر����ی

�ر ش�� ���و� ا�� و افرا�ي که به �ر �لی� از ایـ� �و�ـو�   

 ت��ی ��ای�د �در� ت��یلی به آ�ان ت�لق ��وا�د گرف��

و�ی�ـه ��ـو�ی    �ا���ویان و به وی�� ���و�ن �د�� ���

بای�تی تا پایان ت��ی�� ��� ر�ای� ��ـررا� پی�یـر ا�ـور    

ت��یلی �و� بو��� به �و�� ا�ور �ربو� به فرا�� از ت��ـی�  

�ور� کار�ا�ی و ����ی� �ور� کارش�ا�ی �اپیو�ـته را پی�یـري   

کر�� و برابر ��ررا� ش��ا� �و�� به ا��ا� ا�ـور �ربـو� بـه    

باشـ�د  �ا �یت��یلی ای� �ور� فرا�� از ت��ی� و ل�و ��افی�

برابـر �ـواب� ا�ـدا�     ����ولیتی �داشـته آن و �ا���ا� �ر ��ا� 

 �وا�د ��و� و ���و� �د� ا�دا�ا� به �و�� ���و�ن �ی���

��ا��ه گرو� آ�وزشی �ربو� ت�دا�ي �رو� ��را�ـی   ���

را ت�یی� ��اید گذرا�دن ای� �رو� با ر�ای� ��ـررا� ال�ا�ـی   

 ا���

باشـد   ��� پایان �ور� افرا� بای�ـتی �ـدا��   ��د� ک ���

را ک�ـ�   ����ا��ه فر� ���ولی �ر پایان ت��ی� ��د� کـ�  

گر�� و به ��ـوان �ا��ـ�وي   الت��ی� ���و� ��ی���اید فار�

 ا�را�ی به و�ی�ه ��و�ی ��رفی �وا�د شد�

��هــداري و ��ا�ــ� از کــار� �ا��ــ�ویی ی�ــی از  ���

� شدن آن براي �ا��ـ�ا� و  و�ای� ��ا� �ا���و بو�� و ���و

ال��و� کـار�  ��اید �لیفراوا�ی فرا�� �ی ������ا���و 

که ��ق ��تورال��� �از�ان و�ی�ه  �ا���ویی �ا���ویان برا�ر

 شو�� ��و�ی کار� ��افی� ت��یلی آ�ان ���و� �ی

باشد و �را�ـ�  پذیر� ای� �ور� به �ور� ���ی ��ی ���

ب�ابرای� ��ا��ـه  ا��ا� ��د� ا�راز ���ی� ��و�ی براي آ�ان 

شـدگان از ��ـر �ـ��ی�    به �ر �لیلی ا�ا�ه ت��ـی� پذیرفتـه  

��و�ی� ���و� ا��� گر��� �و�و� از �ر� ��� �ا���ا�ی به 

فر� پذیرفته شد� اب�� و از ا�ا�ه ت��ی� وي �لوگیري به ��� 

�وا�د آ�د و ��ا��ـه �او�لـ�� ا�ترا�ـی �ر ایـ� ��ـو�      

�اي �یرب� �ـاز�ان  � کت�ا� از �ریق �����اشته باشد� �ز� ا�

���ایدپی�یري را �رک�ي �ا���ا� ا�دا� و �و�و� 
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 »سمه تعالی اب« 

 �اپیوس�ه �ا���اسی �������ا� �ا� پ�����ه��� ��خواست ثبت

 �ا���ا� ��ا� اس��ی  

 ا���ا� ��� را �طا�ق ��ا��ا�� و �ا�� �دار� ����� �� �ور دقیق و خوانا تکمیل نمائید.  �طفاً

 ا� �ا���و � ����ا� ��اس�ا�ه�  ال�

 � ��ل �دور ��ا��ا�� � �و�� �  � �مار� ��ا��ا��� �   � نا� �در� �  خانواد�� � � نا�2   � نا� � �

 ��    �   �  � تار�� تو�د�  �       ا��ا� �      � ��ل تو�د�� ��� �ا رو��ا� �   ا��ا� �   ��� � 

�رت�����یم������ی���� د��� ا�����ی����  � تا��ی� �  ����د� ��� �  �� �   ��   � � تار�� �دور�  �� 

 سواب� ت��ی�ی �ا���و ب�اسا� �خ��� ���� ت��ی�ی � �  �

�و��     �� ا� �دان��ا��    در ر��� �    � ت��ی�� �و�� ��اد� �    ��  �ی�ان��� �و� د�����

  ا�.ا����یل �د��ار� در�ا�    ا��ا� �    � �����ا� �   ��می� �

 �� �اقد ��ل�� �ا�ل�� ���عیت ���ی �ا���و  �  �

��ادخ�و��ا�م�ف���مو�� و �ا�ن�اد�ا� ان��� ا����وا���� �� دو��نو� �ا��ا� � دو��� �

 �د� ق�ارداد � ق�ارداد���ق ���را� قانو� و�ار� �ار خ��د خد�� رو���د���ا����یمان� � نو� ا���دا�� ر�م�

���و� ت��یل��خ�� ��ا� ت��یلانف�ا� ا� خد����اد� �� خد���ا�ن����� �ا�ل� و��ی� ���� ا���ا� 

 خانواد�� ���و� ����ی� � نا� و نا�    �ی�ا� ��و� �ا�یان� �     � ��� �ا��ان� � 

   � نا�� �در� و �مار� ت�ف� ��ل �ار � 

 ����ا� �ال��� �ا���و �  �� 

 �          �در� و ت�ف� ��ل �ار�     ��ل �    �� � خانواد� �در � �نا� و نا��

 �                  �در� و ت�ف� ��ل �ار�     ��ل�    خانواد��� � �ادر � �نا� و نا��

 �در� و ت�ف� ��ل �کون� وا�د�� �

 ����ا� �م�� �ا���و � ���  

    �مار� ��ا��ا�� �    نا� �در�     خانواد�� � نا� و نا�

 �در� و ت�ف� ��ل �ار �م�� � 

 �در� و ت�ف� ��ل �کون� �م�� دان��و � 

 ����و� ب�ا��ا�� �مو�ی ��ی�ه  خ��ت��عیت  �� 

�و��د ��  � ��� �فا���� دارا� ��ا�ی� �وق�����ک�خ��د خد���فا��� دارا� ��ا�ی� دائ�����ک�دارا� �ار� �ا�ا� خد��

در ���ی� ���و�ا����ا� ���� �� خد�� �� در تار��   �    � � دارا� د����� ��اد� ��و ق�ل ا� �� ������و�د�� �ا�  ��ا�ا� ن������� ا��

.����د�ا�ا� ���� � � خد�� ���� ��  در تار�� 

 ل��ا� سواب� ت��ی�ی ا� ���� �ا��ا�ی � �ا ا�یا�ا� سواب� ت��ی� �و��� خو� �ا �� ���� ��� ب�و��ی� �  �

�ا� ��س�ه ��و��ی
سال�ا� ت��ی�ی

���� � ت��� ��س�ه ��و��ی���ه � ���� ت��ی�ی �ع�����ا�یا�ی���
تاا� 

و  �ار��ا�� نا�یو��� دان��ا� ��اد ا���� ا��� نمود� دور��د��و�ی�� �م� ت��ید ��� �طا�� �و�� انط�ا� ��ا�� خود را �ا �فاد د����� را��ما� 

نا� را دار�. �م�اً دان��ا� ��ا� ا�� در �ور� �د� تط�یق ��ا�� ا���ان� �ا �وا��� ا� ���     نا� در ر��� درخوا�� ���

ت��� نما�د و در ا���ور� �ق �ی��ون� ا���ا�� ن�وا��  ���ف�نا� ا���ان� را نا�� ق�و�� و ���ا� �� ا� ���ا���ان� خوددار� و �ا در �� �����

  دا��.

 ا��ا� �         تا��� �         خا�وا��ی � �ا� � �ا�

yasaghi
Typewriter
آدرس محل سکونت و تلفن منزل دانشجو

yasaghi
Typewriter
تلفن همراه دانشجو



 8پیوست 
�

�

�

 

 ����� ����ی « 

�

  � ����������� ���� �س��ی  ����

�

       صادره از     به شماره شناسنامه       اینجانب 

       رش�ه�ه در       ��زن�    م���� سا� 

ا�� ب�ا م�ا���ه �   ش��ه ��ی���ه       � م����ا��      سا�               د�ره 

ش�ام� ��ص�ه م���را� � ���اب� �م�زش���       ���در ���� ���س�� ش�ماره     ��ا�� �ام� از ن�ا� من�ر�

�ا� دان��اه را نامهش�� ���ه م��را� � ����ا��ما�� � ا���� دان��اه �زاد اس�م�� ب�ین�س��ه م���� م�

��ا� �م��م�   ص����� ر�ای� نم�ده � �� زما� از ن�� �م�زش�� ان��ا�� � به �ی�ه از ن�� د��� ��ین� 

دان���ا��  م���  سازما� م���� دان��اه من�� ب�ا� ادامه ����� اینجان�ب ا���� ���دد� از ����ر در     

��ا� �ی��ب� دان���اه    ��ددار� نم�ده � �نان�ه در اینم�رد ا���ا�� داش�ه باش�� ����ا� از ��ی�� ���م�   

م���� را ������ نمای�� 

 ����� �      ����� �        ���و���ی � ��� � ���
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