
 شماره : ............................   

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

 

 

 

 سهمیه شاغل : 101 کاربرگ 

 

 

 ........................................................... فرزند ..................................... دارنده شناسنامه شماره ...................................خانم / آقای ......شود:  وسیله گواهی می بدین

 ................................................................................................ متولد .................................................از .... صادره.......................ملی ............................................و کد 

 .................................................................................................................................................................... تاریخ ................................................ در زمینه تخصصی از  

............................................. ................................................بخش دولتی: سازمان / موسسه / شرکت .    به مدت ...................... سال و ......................... ماه در: 
..................................................... بخش غیردولتی: اتحادیه / تعاونی / شرکت / شخصی .................  ....................................وابسته به ...................................

 باشد. کار می در شهرستان .................................................................... مشغول به 

 

)ناپیوسته( نظام آموزش  ای حرفه فنی و دوره کاردانی  نامه منحصرا جهت استفاده از سهمیه شاغل برای شرکت در پذیرش دوره کاردانی این معرفی 
........ که با شغل نامبرده  .......................................، جهت شرکت در رشته ...............13...............سال    سال .................نیم کاربردی    دانشگاه جامع علمی  مهارتی

 دیگری ندارد. منطبق است صادر گردیده و ارزش  

 

 

 شاغلین بخش خصوصی  شاغلین بخش دولتی 

 نام و نام خانوادگی مقام مجاز:  نام و نام خانوادگی رئیس کارگزینی: 

 تاریخ:  تاریخ: 

 مهر و امضا:  مهر و امضا: 

 

 

 

 

 کنندهبورس  غیردولتی  بخش  یا  دولتی  بخش  توسط  آموزشی  هایهزینه  پرداخت  تقبل  گواهی  است  الزم  باشندمی  بورسیه  متقاضی  که  شاغلی  داوطلبان:  1  مهم  تذکر 
 .نمایند ارایه نامثبت هنگام را

 کار مرتبط داشته باشند.بایست گواهی اشتغال بهاین کاربرگ مخصوص داوطلبان شاغل متقاضی استفاده از سهمیه شاغل است که می :2تذکر مهم 

  



 شماره : ............................ 

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

 

 

 

   تایید معدل : 102کاربرگ

 برای آنان صادر نشده است.زانی که گواهی پایان تحصیالت دوره متوسطه آموبرای دانش 
 

 

 

 

 اینجانب با مشخصات زیر: 

و کد ملی ............ دارنده شناسنامه شماره  ........................................... نام خانوادگی ...................................................................... نام ..................................... 

تاریخ ............................................ در رشته تحصیلی   تامتولد سال ................................ فرزند ........................................ .. ..........................................

نظام آموزش ه(  )ناپیوستای  و متقاضی پذیرش در دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه  خواهم شدآموخته  دانش  .............................................................................................

 فرهنگ و هنر  مدیریت و خدمات اجتماعی  کشاورزی  در گروه آموزشی صنعت  13............سال  سال ................نیم کاربردی  مهارتی دانشگاه جامع علمی

 باشم.می

 و به حروف                  به عدد            دارم که معدل کل دیپلم اینجانب تاکنونیوسیله اعالم مبدین

 ام.باشد که عینا معدل مربوط را در فرم تقاضانامه نیز درج نمودهمی

کاربردی صادر گردیده و نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ( ناپیوسته)ای نام در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهاین گواهی صرفا برای ثبت 

 گونه ارزش دیگری ندارد.هیچ

 گردد.در تاریخ ................................. تایید می کاربرگق به استناد مدارک موجود ارایه شده دقیقا تطبیق و صحت مندرجات این مراتب فو

 

 

 محل مهر و امضاء رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل:

  

 

 

 

 

بولی به مسئول نام در مرکز آموزش محل قبه هنگام ثبت ،  را تکمیل و پس از تایید رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل  کاربرگ داوطلب باید این    :تذکر 

 ذیربط تحویل دهد.

  

 

 محل درج شماره پرونده 

 اعشار  صحیح

    
 



 شماره : ............................ 

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

 

 

 

 13--شدگان دارای مغایرت، سال تحصیلی تعهد برای پذیرفته: 104کاربرگ 

 

شده صورت پذیرد. بایست توسط شخص پذیرفته می   زیرتذکر: تکمیل موارد    

.......  .............................................کد ملی .......................  ..............................................................شناسنامه  شماره   ....................................................... به.........................  اینجانب

.  ................................... رشته ..................................................................... ................. شده در مقطعپذیرفته ..............تولد ....... سال .................................................... فرزند

  باشم:دارای مغایرت زیر می 

 کاردانی         دیپلم کامل متوسطه  

  معدل صحیح  دارای مغایرت معدل  :-----  

  نوع مدرک    مغایرت  دارای------------- 

  مغایرت سهمیه    دارای----------------- 

 گردم: ضمن مطالعه دقیق بندهای زیر نسبت به تایید و رعایت مفاد آن متعهد می  

شوم در صورت عدم پذیرش مغایرت اعالمی از سوی سازمان  سهمیه قبولی متعهد می  و یا  در صورت هرگونه مغایرت اعم از معدل کل، نوع مدرک تحصیلی  -1

 نام در مرکز و نتیجه اعالمی نداشته باشم. سنجش و آموزش کشور هیچگونه اعتراضی نسبت به عدم ثبت 

تایید مغایرت چنانچه دارای غیبت بیش از  های درسی شرکت نموده و در صورت تا زمان اعالم نتیجه از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور در کالس  -2

 آموزشی جلسات تشکیل کالس باشم، برابر با مقررات و قوانین آموزشی با اینجانب رفتار شود.   16/3

 

 .... ................................................................................................................................................................................................................................................  آدرس کامل پستی:

 ...... ...................................... کد پستی ..............................................................................تلفن ثابت: ..................................................................... تلفن همراه: ..............................

 باشد.  مطالب فوق مورد تایید اینجانب می 

 نام و نام خانوادگی: 

 امضا:                          

 اثر انگشت:             

 13--/   --/--  فرم:تاریخ تکمیل 

  



 شماره : ............................  

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

  

 

 

 : درخواست معافیت تحصیلی  202کاربرگ 

 

 ---------معاونت محترم وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان 

 سالم علیکم 

........................  ...................................................................... فرزند ......................... دارای کدملی ..........رساند جناب آقای احتراماً، به آگاهی می 

طع ..................................... رشته  متولد  ...................  متولد ......./......../......... از طریق آزمون سراسری/ بدون آزمون سراسری در مق

نام اولیه برای شروع به تحصیل از تاریخ .........................  ............................................................................ در این دانشگاه پذیرفته شده و ثبت

نام قطعی ایشان اعالم نظر نموده و در صورت شرایط ادامه تحصیل،  مایید درخصوص ثبت فردستور  گرفته است. خواهشمند است  صورت  

 نسبت به صدور معافیت تحصیلی نیز اقدام نمایند. 

 باشند: نام، یکی از موارد زیر میدر ضمن مدرک تحصیلی نامبرده در زمان ثبت

 دانشگاهی:دیپلم یا پیش  -1

 دانشگاهیب: پیش .........الف: دیپلم: ..................................................... 

 

 

 دانشگاهی:التحصیل  فارغ  -2

 

 

 دانشجوی انصرافی:  -3

 

 

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                       

 تاریخ، مهر و امضاء رییس مرکز آموزشی                                                                                                                                            

  

 )......... / ....... /........(( تاریخ اخذ دیپلم: 1
 داوطلب آزاد ( نحوه اخذ دیپلم: حضوری2
 ( رشته تحصیلی: .................................................. 3
 )......... / ....... /........(( تاریخ ترک حضوری: 4

 ........(/: )......... / ....... دانشگاهیفراغت پیش( تاریخ 1
 داوطلب آزاد : حضوریدانشگاهیپیش( نحوه اخذ 2
 ...................................... ( رشته تحصیلی: ............3
 ... /......( . )..... / .دانشگاهی: ( تاریخ ترک تحصیل حضوری از پیش4

  :رشته تحصیلی -4                               )......... / ....... /........(: تاریخ شروع به تحصیل -1
 دانشگاه محل تحصیل: -5                               )......... / ....... /........(: تاریخ فراغت از تحصیل -2
 مقطع تحصیلی: -3

  :رشته تحصیلی -4                               )......... / ....... /........(: تاریخ شروع به تحصیل -1
 دانشگاه محل تحصیل: -5                              )......... / ....... /........( تاریخ فراغت از تحصیل: -2
 مقطع تحصیلی: -3



 

 شماره : ............................ 

 تاریخ : ............................. 

 پیوست : .......................... 

 ضوابط آموزشی : کاربرگ 218کاربرگ 

  نويسینام -1
به مركز آموزشيي مراعهيه نياييد  شخصاً نويسي و انتخاب واحد شود، براي ناميهايي كه توسط دانشگاه اعالم مدانشجو موظف است در مهلت •

 نويسي، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد عدم مراعهه براي نام

هياي حيوزوي برابير آن بيراي آموز ييا    گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارت آميوز  و پيرور داشتن   •
 براي ورود به مقطع كارداني و نيز ارائه تاييديه تحصيلي يک هفته پس از شروع تحصيل )مطابق مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي(  

 مقطيعيا وزارت بهداشت، درمان و آموز  پزشكي براي ورود به    علوم، تحقيقات و فناوريييد وزارت  أ داني مورد تكار  مقطعداشتن گواهينامه   •
 و نيز ارائه تاييديه تحصيلي يک هفته پس از شروع تحصيل  كارشناسي ناپيوسته

 باشد الزامي مي  نامدر هنگام ثبت دار به هيراه اصل مدرک براي دارندگان ديپلم تطبيقيارائه گواهي مهدل •

 هياي كارشناسيي ناپيوسيته باييد داراي حيدا ل بيراي شيركت در دوره 31/06/86بهيد از آميوختگي  دانشدارندگان مدرک كارداني با تياري    •
  باشند 12مهدل  

مدرک   • مقطعیدارندگان  بین  تاري     کاردانی  از  گذراندن    31/06/86 بل  و    70تا    68با  نيرات  كل  ميانگين  از  نظر  صرف  درسي  واحد 
تاري    از  بهد  ادامه تحصيل در مقطع   12واحد درسي و حدا ل مهدل    68با گذراندن حدا ل    31/06/86دارندگان مدرک بين مقطهي  امكان 

 كارشناسي ناپيوسته را دارند 

 28/5/92مورخ    77633/2به شياره    "هاي ورودي مقاطع باالتر در آزمون   دگان مدارک معادل و غیررسمیدارن  نامه شركتآيين"بر اساس •
دبير محترم شوراي   30/04/99/د  مورخ  5714/99وزارت و هيچنين نامه شياره    10/08/95مورخ    173805هاي شياره  وزارت و باستناد نامه

انقالب فرهنگي و رئيس ستاد راهبردي اعراي ن پايان  قشه عامع عليي كشور، دارندگان مدارک مهادل مورد تاييد وزارت وروديعالي  هاي تا 
اند، اعازه  هاي مصوب وزارت گذراندههاي درسي دوره را برابر برنامههاي با مجوز شوراي گستر  آموز  عالي، برنامهكه در دوره  1381سال  

ها، موسسات و مراكز آموز  عالي  هاي بدون آزمون دانشگاهگان مدارک مهادل در دورهدارند، در صورت ارائه گواهي  بولي در آزمون عامع دارند
اند، مشروط بر ارائه  هاي فا د مجوز شوراي گستر  آموز  عالي وارد شدهنام و در صورت  بولي، ادامه تحصيل دهند  افرادي كه در دوره ثبت

دو در  مهادل  مدارک  دارندگان  عامع  آزمون  در  دانشگاهرهگواهي  بولي  آزمون  بدون  رعايت  هاي  نيز  و  عالي  آموز   مراكز  و  موسسات  ها، 
براساس بخشنامه مهاونت آموزشي دانشگاه بشياره  برنامه   14/2/93/م مورخ  5177/93هاي درسي دوره مصوب وزارت، تهدادي درس عبراني 

 گذرانند   مي

امام  داخلی    مدارک • دانشگاه  از  اعم  موسسات  و  مراكز  امام  كليه  اشتر،  مالک  پاسداران،  سپاه  پليس،  دانشگاه  انتظامي،  نيروي  حسين)ع(، 
 موسسه بانكداري، سازمان مديريت صنهتي و    غير ابل  بول است   1377هاي بهد از سال علي)ع(، دانشگاه صدا و سييا، ورودي

  سال تحصيلی -2
هفتيه و هير دوره  16سال تحصيلي شيامل دوره تابستاني است  هر نيمسال تحصيلي و در صورت لزوم يک  هر سال تحصيلي مركب از دو نيم •

 هفته آموز  است  6تابستاني شامل  

 سال تحصيلیتعداد واحدها در هر نيم -3

 واحد درسي را انتخاب نيايد  20و حداكثر  12سال تحصيلي حدا ل تواند در هر نيمهر دانشجو مي •
تواند سال تحصيلي بهد ميباشد، در اينصورت دانشجو با تاييد گروه آموزشي در نيم  17سال حدا ل  نيمميانگين نيرات دانشجويي در يک  اگر   •

 اخذ نيايد   )به شرط نداشتن درس كارورزي(  واحد درسي 24حداكثر تا 

داشتن ميانگين كل نيرات باالي  واحد درسي با ي داشته باشد، به شرط    24آموختگي، حداكثر  سال آخر براي دانشچنانچه دانشجو در نيم •
 . واحد درسي اخذ نيايد 24تواند تا و نيز نداشتن درس كارورزي، مي 10

باشد، دانشجو ترم    17سال  بل دانشجو باالتر از  آموختگي داشته باشد و مهدل نيمواحد درسي براي دانش  24كه دانشجو بيش از  در صورتي •
نياز دروس اخذ  واحد درسي به شرط نداشتن درس كارورزي، با رعايت پيش  24بهد حداكثر تا    سال تواند در نيمآخر محسوب نشده ولي مي

سال تحصيلي و يا دوره  تواند براي اخذ درس يا دروس مهرفي به استاد )حداكثر دو درس( در نيمنيايد  بهد از ثبت تيامي نيرات، دانشجو مي
 . آموختگی خواهد بودرفی به استاد مالک تعیین تاریخ دانشزمان ثبت نمره دروس معتابستان بهدي ا دام نيايد  



 

 شماره : ............................ 

 تاریخ : ............................. 

 پیوست : .......................... 

باشد دانشجو ترم آخر   17آموختگي داشته باشد و مهدل ترم  بل دانشجو كيتر از  واحد درسي براي دانش  24بيش از    كه دانشجودر صورتي •
 سال بهدي انتخاب واحد نيايد  بايست مطابق  وانين و مقررات آموزشي دروس با ي مانده را در نيممحسوب نشده و مي

 ( واحد كارورزي  2واحد درسي + 12ت )واحد الزامي اس 14رعايت سقف سال عادي در صورت اخذ درس كارورزي در طي نيم •

  افزايش   واحد  18  به  كارورزي  درس  اخذ  صورت  در  مذكور  سقف  آخر،  سالنيم  دانشجويان  هيچنين  و  17  باالي  مهدل  با  دانشجويان  براي •
 ( كارورزي واحد  2+ درسي واحد  16)  يابدمي

  در   صرفاً  نظر  مورد  رشته  با  مرتبط  شغلي  حوزه  با   آشنايي   و   مشاهده  منظور  به  ساعت   32  طي  كهاست    عيلي  واحدي  يک  درس  يک  كاربيني •
  شودمي ارايه دانشجو به تحصيلي سالنيم اولين

دروس مهارت مشترک  ابل ارائه    بخشدمي  ارتقاء  را  محيطي  هايشايستگي  و   ها مهارت  كه  است  دروسي   بر  دروس مهارت مشترک مشتيل •
 باشد  سال اول تحصيلي ميغير از نيمهب

نيم • هر  در  مهارف  گروه  عنوان درس  يک  از  بيش  نيم اخذ  آخرين  عز  به  دانشسال  به  منجر  تحصيلي  و صرفاً  سال  بوده  مينوع  آموختگي، 
هاي  سالتواند فقط هيان عنوان درس را در نيمنشده ميهاي غير آخر  سالدانشجويي كه موفق به كسب نيره  بولي در دروس مهارف در نيم

 بهد به هيراه يک درس ديگر گروه مهارف اخذ نيايد  

 .واحد درسي است 6تابستاني حداكثر  دوره تهداد واحدهاي انتخابي در  •
ور را در دوره تابستان تواند واحدهاي مذكآموخته شود، با تاييد شوراي مركز، ميواحد درسي دانش 8در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن  •

 اخذ نيايد  

  6  سقف  تا   فقط   و   نشده  محسوب  آخر  ترم  دانشجو  باشد   داشته  تابستان  در  آموختگي  دانش   براي  درسي  واحد  8  از  بيش  دانشجو  كهصورتي  در •
 صورت   به  را(  درس  دو   حداكثر)  با ييانده   دروس   يا  درس  تيايل   صورت  در  تواند مي  دانشجو  نيرات،  تيامي   ثبت  از  بهد   نيايد  اخذ   تواندمي  واحد

ثبت    ، استاد  به  مهرفي  صورت  به  با ييانده  دروس  اخذ  صورت  در   نيايد  اخذ   استاد  به  مهرفي مالک ودرنمره  زمان  استاد  به  معرفی  س 
 آموختگی خواهد بود.دانش

   حذف و اضافه  -4
سال تحصيلي، حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا  كيتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي، فقط در مهلتي  مواند در هر نيتدانشجو مي •

   (3)با توعه به بند  دو درس انتخابي خود را حذف نيايد، مشروط بر آنكه تهداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز ننيايد

 و امتحانات حضور در جلسات درس -5
 هاي حضوري الزامي است دورهحضور دانشجو در تيام علسات درس  •

از   • نيم  16/3اگر دانشجو در درسي بيش  پايان  امتحان  يا در علسه  سال آن درس غيبت داشته باشد، چنانچه غيبت دانشجو به علسات و 
شود در اين موعه تشخيص داده شود، نيره آن درس صفر و در صورت تشخيص موعه، آن درس حذف ميغير  مركز،  آموزشي  شورايتشخيص  

نيمواحد د  12صورت رعايت حدنصاب   نيمر طول  الزامي نيست ولي  براي دانشجو  نيمسال  به عنوان يک  سال كامل عزو سنوات سال مذكور 
 علسه غيبت داشته باشد، اعازه حضور در علسه امتحان را ندارد  3اگر دانشجو در درسي بيش از  شود تحصيلي وي محسوب مي

 حداقل نمره قبولی  -6
  است 10درسحدا ل نيره  بولي در هر  •

 مشروطی -7
سال بهدي  شود و در نيمسال مشروط تلقي ميباشد، دانشجو در آن نيم  12سال تحصيلي كيتر از  چنانچه ميانگين نيرات دانشجو در هر نيم •

 واحد درسي انتخاب كند   14تواند تا حداكثر مي

 گردد  وط شود از ادامه تحصيل محروم ميسال تحصيلي متوالي يا متناوب مشرمچنانچه دانشجو در دو ني تذکر مهم:

 مرخصی تحصيلی  -8
 ال از مرخصي تحصيلي استفاده نيايد  سنيم 1هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي واند در هريک از دورهتدانشجو مي •
  ود  ش مدت مرخصي تحصيلي، عزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي  •



 

 شماره : ............................ 

 تاریخ : ............................. 

 پیوست : .......................... 

 انصراف از تحصيل  -9
  شودانصراف از تحصيل محسوب ميسال تحصيلي، نام نكردن دانشجو در هر نيمثبت •

پرداختيدر صورتي • باشد، شهريه  اضافه  و  از مهلت حذف  بهد  دانشجويان  از تحصيل  انصراف  تاري   متغير(  ابل    كه  و شهريه  ثابت  )شهريه 
)شهريه ثابت و حق نظارت    شد بااز مهلت مذكور باشد، فقط شهريه متغير  ابل بازپرداخت مياشد ولي چنانچه تاري  انصراف  بل  ب بازگشت نيي

 غير ابل برگشت است( 

 حذف پزشكی  -10
بايست  چنانچه دانشجويي به دليل بيياري  ادر به حضور در علسات امتحان نباشد و تقاضاي حذف پزشكي درس يا ترم را داشته باشد مي •

ارائه نيايد  الزم به ذكر است درصورت حضور دانشجو  استانساعت گواهي و مدارک پزشكي را براي تاييد پزشک مهتيد  48حداكثر ظرف مدت 
 باشد  ذير نييپ در علسه امتحان حذف پزشكي درس امكان

 سازي دروسمعادل -11
،  )ترمي و پودماني(   كاربردي-هاي علييدانشگاه  آموختهدانشو    تحصيل  محروم ازدروس عيومي، اصلي، پايه و تخصصي دانشجويان انصرافي،   •

،  اسالمي  آزاددولتي،    هايدانشگاه  آموختهدانشو    محروم از تحصيلدروس عيومي و پايه دانشجويان انصرافي،    و فقطاي  فني و حرفهدانشگاه  
نام  واحد درسي ثبت  25گردد كه دانشجويان در دوره عديد حدا ل  سازي  پيام نور و غيرانتفاعي در صورت پذير  در دانشگاه، به نحوي مهادل

 . نيوده و بگذرانند

ها و موسسات آموز  عالي )در مقاطع هم سطح و باال به پايين( براي مقطع فهلي پذير  شده،  دروس گذرانده شده در دانشگاه  سازيمهادل •
 پذير است  عدم مراعهه، انصراف و اخراج در دوره  بلي، امكان  سالسال پس از زمان فراغت از تحصيل يا نيم 7حداكثر تا 

 باشد   12بايست حدا ل ازي ميس نيره دروس مهادل •

 گيرد:به شرح زير صورت مي ارزهاي آموزشي همدر شيوه سازي دروس صرفاً مهادل •
 غيرحضوري حضوري يا هاي حضوري، نييهالف( واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره

 حضوري يا غيرحضوري حضوري به نييه ب( نييه
 ج( غيرحضوري به غيرحضوري 

باشد   سازي نييحوزه علييه و فراگير پيام نور  ابل مهادل  سطح يک و سطح دودر مقاطع تحصيلي با مدرک مهادل،  دروس گذرانده شده   •
 باشد  سازي ميدروس حوزه اسالمي دانشگاهيان بهد از بررسي و تاييد نهايي دفتر نهاد نيايندگي مقام مهظم رهبري  ابل مهادل

مجدداً در هيان مقطع و كه  كاربردي    -عليي   هايصرفاً براي دانشجويان انصرافي و اخراعي دوره  2و    1سازي دروس كاربيني، كارورزي  مهادل •
 پذير است امكان ،هيان رشته گرايش با سرفصل مصوب پذيرفته شده باشند 

  سازي را داردمحتواي آموزشي فقط در گروه آموزشي مربوطه  ابليت مهادلبه دروس مهارت مشترک با توعه   •

بين مقطهي   • داراي مدرک  كه  دانشجوياني  از  پذيرفته ميآن دسته  ناپيوسته  مقطع كارشناسي  و در  بوده  واحدهاي  كارداني  شوند، چنانچه 
با نظر گروه آموزشي و شوراي آموزشي مركز    12درسي بيشتر از مقطع كارداني گذرانده باشند، در صورت مطابقت سرفصل، تهداد واحد و نيره  

 .سازي است ابل مهادل

نام و تا زمان سال تحصيلي دانشجويان عديدالورود، حداكثر تا دو هفته پس از اتيام مهلت ثبتيمست در اولين نبايآموزشي مركز مي  شوراي •
از بررسي    حذف و اضافه و نيرات اكتسابي و مقاطع تحصيلي )هم    )يكسان و يا تهداد واحد بيشتر به كيتر(   دروس، تهداد واحد  محتوايپس 

( و از مقطع كارشناسي پيوسته به كارداني و كارشناسي ناپيوسته  داني به كارشناسي پيوستهمقطع كار  از،  مقطع تحصيلي باال به پايين  سطح، از
   سازي دروس ا دام نيايدنسبت به مهادل ،درصورت مطابقت

 سی رريزي آموزشی و د سرفصل مصوب برنامه -12
 باشد  )عبراني( طبق سرفصل مصوب شوراي آموزشي و درسي ضروري مي دانشگاهي نياز و دروس پيشنياز، پيشرعايت سرفصل دروس هم •

   باشد مي 2نياز كارورزي پيش ،1كارورزي  •



 

 شماره : ............................ 

 تاریخ : ............................. 

 پیوست : .......................... 

 حداکثر مدت مجاز تحصيل -13

  سال است 5/2سال مجوز شوراي استان احتساب يک نيمبا و كارشناسي ناپيوسته  هاي كاردانيحداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره •

 همزمان با خدمت براي دانشجويان مشمولتحصيل  -14
 باشد  تحصيل هيزمان سربازان وظيفه در حين انجام خدمت مينوع مي •

 معرفی به استاد -51

آموختگي حداكثر دو درس نظري براي فراغت از تحصيل داشته باشد، با تاييد  سال تحصيلي براي دانشدر آخرين نيمكه دانشجو  در صورتي •

تواند خارج از تاري  امتحانات اعالم شده در تقويم آموزشي، امتحان آن درس را به  سال ميرعايت سقف واحدهاي آن نيمشوراي مركز و با  

 سال يا دوره تابستان بگذراند  صورت مهرفي به استاد در آن نيم

تواند با  فوق را گذرانده باشد، ميعيلي را اخذ ولي نيره  بولي كسب نكند اما دوره عيلي درس    -چنانچه دانشجويي  بالً يک درس نظري •

 باشد  ، بخش نظري آن درس را به صورت مهرفي به استاد اخذ نيايد  راي شوراي مركز در خصوص اعراي اين بند الزامي مي15رعايت بند 

  انضباطي  شوراي  حكم  يا  و  اضطراري  حذف  پزشكي،  حذف  موعه،  غير  موعه،  غيبت  داراي   بالً  كه  عيلي   -نظري  درس  استاد  به  مهرفي  اخذ •

 نيست   پذيرامكان باشد، مي( 25/0 نيره)

 

 

 بسمه تعالی 

 کاربردی: -رئیس محترم مرکز آموزش علمی 

 

 سالمٌ علیکم؛ 

اینجانب نیم رشته....... .......................دانشجوی  ...   احتراماً،  ورودی  مقطع   سال.................   ..................... تحصیلی  سال   .................

  .......................................... ............................... به کدملی  کلیه موارد فوق را با دقت کامل مطالعه  ..............................مرکز آموزش 

می نموده متعهد  و  تمامی مقررات  ام  دانشگاه جامع علمی شوم  آموزشی  در صورت عدم    -و ضوابط  و  نموده  رعایت  را  کاربردی 

آموزشی از  رعایت ضوابط  اعم  آموزش  یا مرکز  اینجانب  یا گواهی موقت فاقد معدل  توسط  و  تاییدیه    ،اخذ دیپلم  عدم دریافت 

با مقطع پذیرفته شده، تحصیل همزمان با خ با  تحصیلی، تداخل مقطع تحصیلی قبلی دانشجو  دمت سربازی و یا تحصیل مغایر 

ادامه تحصیل دانشجویان دو ترم مشروطی مشمول   یا معادل غیرقابل قبول،  قوانین نظام وظیفه، اخذ مدرک کاردانی داخلی و 

ثبت آموزشی،  مغایرت  اخراج  دارای  پذیرفته شدگان  محل خدمت،  مرکز  در  مدرسین شاغل  و  دانشجویان  تحصیل  ادامه  و  نام 

عدم  موثر برنامه ر،  مصوب  دروس  سرفصل  وعایت  آموزشی  هم   ریزی  پیش درسی  دروسنیاز،  و  )جبرانی( پیش   نیاز  ،  دانشگاهی 

پرداخت   عدم  و  حدمجاز  از  بیش  و  15واحد  واحد  انتخاب  زمان  در  نظارت  حق  آیین   درصد  با  مغایر  موارد  و نامه سایر  ها 

 آموختگی اینجانب ندارد. مه تحصیل یا دانش گونه تعهدی در خصوص ادا ، دانشگاه هیچهای دانشگاهبخشنامه

 

 

 

      

 نام و نام خانوادگی       

 امضا و تاریخ اثر انگشت و     
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