
  
  

  49کارشناسی ارشد سال  بدون آزمونپذیرفته شدگان  قابل توجه
  

کـه اسـامی آنـان پـس از پـذیرش دانشـگاه تفـرش                                    1394ثبت نام از متقاضیات پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سـال  

بصـورت مشـروط                                      28/6/1394ارسـال گردیـده در تـاریخ شـنبه      جهت تایید نهایی بـه سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور     

                                 12الـی   8:30انجام خواهد گرفت. لذا پذیرفته شدگان الزم است با مدارك ذیل و فرم هـاي تکمیـل شـده پیوسـت از سـاعت      

  به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. 

  
   

  
  ه تعداد کپی درخواستی دقت شود)مدارك الزم : (ب

 
  تکمیل فرم هاي ثبت نام - 1
 فتوکپی آن  برگ دوکارشناسی و  دوره موقت پایان تحصیالت اصل مدرك کارشناسی (لیسانس) ویا اصل گواهی - 2
 گواهی معدل در خصوص کسانی که قادر به ارائه مدرك کارشناسی نیستند و فتوکپی آن -3
ـ   شناسـی بـا مـدرك کار    بـراي کسـانیکه  کاردانی   صل مدركکپی برابر ااصل مدرك کاردانی و یا  -4           ه شـده انـد   ناپیوسـته پذیرفت

 ).پذیرفته شدگان داراي مدرك کارشناسی ناپیوسته دقت کافی را به این بند داشته باشند .و یکبرگ فتوکپی از آن
 برگ فتوکپی از تمام صفحات آن  ششاصل شناسنامه و  -5
 وکپی آن فتبرگ  ششاصل کارت ملی و  -6
 تهیه شده در سال جاري   3×4قطعه عکس  10 -7
                 پایـان خـدمت، اصـل کـارت معافیـت       توضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند و دو برگ فتوکپی از آن (اصل کارمدرکی که  -8

در نیروهـاي نظـامی                  ن مربـوط بـه شـاغلی   و نامه موافقت با ادامه تحصیل از خدمت، نامه ترخیص از خدمت و اصل کارت اشتغال 
 و یا انتظامی

 و یا اجازه کتبی از سازمان مربوطه جهت ادامه تحصیل   حکم مرخصی ساالنه براي کارمندان دولت - 9
درخشــان                               تکمیــل فرمهــاي مربــوط بــه تاییــد صــالحیت عمــومی بــا همــاهنگی خــانم عباســی کارشــناس دفتــر اســتعدادهاي   -10

 واریز وجه مربوطه و
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  
  

                                                 1شماره فرم ثبت نام                                                                                                         
                                   

  دانشگاه تفرش                                                                                                                                                                                                                           

  میلی       مدیریت تحصیالت تک                            
                                                     

              برگه مشخصات فردي دانشجویان دوره کارشناسی ارشد              
  

   94.................................شماره دانشجویی دوره کارشناسی ارشد : 
  

  ..............                                     نام خانوادگی (فارسی) : .....................................................نام (فارسی) : ..............................
  .................................................نام (التین) :  ..........................................                                     نام خانوادگی (التین) :   ......

  نام پدر : ...................................                                 13تاریخ تولد :   /   /                                    مرد         جنسیت :  زن 
  ..........  صادره : ........................................  کد ملی : .........................................................شماره شناسنامه : .............................

  ...................................ملیت : ...............  دین : .................   مذهب : ...............  وضعیت تأهل : ..............  تعداد اعضاي خانواده : 
  

  وضعیت نظام وظیفه (فقط براي آقایان) :         
                                                                                                                       داراي کارت پایان خدمت می باشم.           -        2                                                                                       از معافیت تحصیلی استفاده می کنم.  -1
 ( نوع : .............................. )      اي کارت معافیت دائم می باشم.          دار -4( نوع : ...................  تاریخ انقضاء : ............................. )             داراي کارت معافیت موقت می باشم.          -3
               در حال خدمت بوده و ترخیص شده ام.       -6)                                           13( تاریخ اعزام :    /    /              داراي دفترچه آماده به خدمت می باشم.     -5

   متعهد خدمت به ............................................................................. می باشم.      -7          
  

  مشخصات پدر، مادر و همسر :
  آدرس و تلفن محل کار   شغل  میزان تحصیالت  نام و نام خانوادگی

        
  

        
  

  
  

      

  

  کنون : مقاطع تحصیلی تا
  نام مؤسسه  شهر  معدل  تاریخ اخذ مدرك  رشته / گرایش  مقطع تحصیلی

            فوق دیپلم
            کارشناسی

            کارشناسی ارشد
  چنانچه فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسالمی و یا مؤسسات غیر انتفاعی هستید، نام واحد و شهر محل تحصیل به طور کامل قید گردد.٭
  

  رزمنده         رتبه اول      سازمان بورس دهنده : ................................. سهمیه قبولی : آزاد      خیر        بورسیه :    بلی  
  .......................................................رتبه قبولی : .................. این رشته چندمین انتخاب شما بوده است ؟ .......................................................

  .....................................................................................نشانی پستی : ................................................................................................................
  اس ضروري : .................................................کد پستی : .................................. تلفن : ............................................................. تلفن جهت تم

  ....................................................: .................................... (Email)نشانی پست الکترونیک 
  خواهشمند است هرگونه تغییر در مشخصات فردي را به این دفتر اطالع دهید.

  اینجانب تعهد می نمایم که اطالعات فوق کامالً صحیح است.
  تاریخ :                                                        امضاء :                                   نام و نام خانوادگی :                                                             

  



  
  

                     2شماره  فرم ثبت نام                                                                                                            
                                   
                                               دانشگاه تفرش                                                                                                                                                                            

  مدیریت تحصیالت تکمیلی                                                      
                                      

  تعهد نامه آموزشی                     
  

  نکات مهمی که در موقع ثبت نام باید مورد توجه قرار گیرند:
انشجویان قبل از ثبت نام می بایست آئین نامه آموزشی دوره هاي کارشناسـی ارشـد مصـوب شـوراي عـالی برنامـه ریـزي                  د -1

  را با دقت مورد مطالعه قرار دهند. 
       دانشجویان باید ثبت نام خود را بر اساس برنامه مصوب شوراي عـالی برنامـه ریـزي (موجـود در دفتـر گروههـا) انجـام داده             -2

 و فقط براي دروس مندرج درآن برنامه و با رعایت تعداد واحد مجاز و سایر شرایط ثبت نام نمایند.
ثبت نام براي دروسی که نسبت به برنامـه هـاي مصـوب شـوراي عـالی برنامـه ریـزي تغییراتـی یافتـه انـد، در صـورت                           –تبصره 

د بالمـانع مـی باشـد. اینگونـه تغییـرات بعـد از تصـویب گروههـاي آموزشـی                            صدور مجوزالزم بر اساس آئـین نامـه هـاي موجـو    
  باید به تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه برسد.

ــگاه                                -3 ــود در دانش ــاي موج ــته ه ــراي رش ــد ب ــی ارش ــع کارشناس ــدن در مقط ــیل ش ــارغ التحص ــراي ف ــدالزم ب ــداد واح تع
  حد درسی است .وا 32حداقل 

 واحد درسی را انتخاب نماید.  12تا  8دانشجو در هر نیمسال می تواند بین  -4
دانشجویان کارشناسی ارشدي که پایان نامه آنها به تصویب نرسـیده اسـت در صـورتی مـی تواننـد ثبـت نـام نماینـد                   – 1تبصره 

  واحد کمتر نشود. 8ز که تعداد واحد انتخابی آنان بدون احتساب واحد پایان نامه ا
  واحد در آخرین نیمسال تحصیلی بالمانع است. 8انتخاب کمتر از  – 2تبصره 

  سال است. 2طول دوره کارشناسی ارشد براي کلیه رشته ها  -5
  دانشجویان شخصاً مسئول مشکالت ناشی از اشتباهات خود در ثبت نام می باشند. -6
. بدیهی است در خارج از ایام مشخص شده ثبت نام، حذف و اضافه دروس دانشجویان موظفند تقویم آموزشی را رعایت نمایند -7

 و سایر امور آموزشی انجام نخواهد شد و عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف دانشجویان از تحصیل می باشد.
نیمسال اعـم از متـوالی    است. در صورتی که دانشجوي کارشناسی ارشد در دو  14میانگین قابل قبول در دوره کارشناسی ارشد  -8

 داشته باشد از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.  14یا متناوب، میانگین کمتر از 
مـدت مرخصـی تحصـیلی جــزء سـنوات تحصـیلی دانشــجو محسـوب مـی شـود. درخواســتهاي مرخصـی تنهـا در صــورتی                           -9

هفتـه          2تدا به تأییـد گـروه مربوطـه رسـیده و حـداکثر تـا       بررسی خواهد شد که مربوط به نیمسال اول دوره تحصیلی نبوده و اب
 قبل از موعد ثبت نام به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال شود.

 تقلب در جلسه امتحان موجب گرفتن نمره صفر در آن درس و محرومیت از تحصیل در نیمسالهاي بعد خواهد شد.   -10
 نیمسال اول ممنوع است.ثبت نام درس سمینار کارشناسی ارشد در  -11
 ثبت نام واحد پایان نامه در نیمسال اول و دوم ممنوع است.          -12
تحصـیل در دوره کارشناسـی ارشـد تمـام وقـت مـی باشـد، دانشـجو موظـف اسـت بـر حسـب برنامـه هـاي اعـالم شــده                                    -13

و کلیـه مقـررات آموزشـی و انضـباطی را رعایـت نمایـد.                 توسط گروه یا دانشگاه در تمامی ایام هفته در محل دانشگاه حاضـر شـود   
  در صورت بروز مشکالت آموزشی به علت عدم حضور و عدم اطالع دانشجو، مسئولیتی متوجه دانشگاه نمی باشد. 

  
  موارد فوق را به دقت مطالعه و قبول نموده             اینجانب                                                 به شماره دانشجویی                            

  
  امضاء :                                      13و موظف به اجراي آن می باشم.                   تاریخ :    /   /     

  



  
  
  

  3شماره فرم ثبت نام 

      
  



  4-1فرم ثبت نام شماره 
  

  



  
  

  4-2فرم ثبت نام شماره 

  
  
  



  
  
  

  مخصوص دانشجویان روزانه 5شماره م ثبت نام فر
  
  

  
  
  
  
  



  
  

  مربوط به کتابخانه مرکزي  6فرم ثبت نام شماره 
  
  
  

  


