فرم شماره 1
محل الصاق
عکس

لطفاً اطالعات خواسته شده را به ترتیب ،کامل و خوانا پر نمائید.

نام:

نام خانوادگی:

مشخصات فردی

تاریخ تولد:

نام پدر:

محل صدور:

آیا شناسنامه دارای توضیحات می باشد
نام قبلی:

کدملی:
خیر

بلی 

نام خانوادگی قبلی:
مجرد 

وضعیت تأهل:
تعداد فرزندان:

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد قبلی:
جنسیت :مرد

متاهل
شاغل 

وضعیت شغلی:

غیرشاغل 

این قسمت را افرادی که شاغل در نیروهای مسلح می باشند تکمیل نمایند.
فرعی:

نام یگان محل خدمت اصلی:

نظامی

کدپرسنلی:
نوع استخدام:

مشخصات شغلی

رسته شغلی اصلی:

کارمند

تاریخ استخدام:
فرعی:
جایگاه اداری  /سازمانی:

درجه  /رتبه مصوب:

این قسمت را افرادی که دارای وضعیت شغلی دیگری می باشند تکمیل نمایند.
نام سازمان  /وزارتخانه محل خدمت اصلی:
کدپرسنلی:

فرعی:

تاریخ استخدام:

نوع استخدام:

وضعیت نظام وظیفه

متولد  3131وقبل ازآن 
درحال انجام خدمت نظام وطیفه 
مراجعه دربازه مجازفارغ التحصیلی 
مشمول خدمت نمی شود(ویژه خواهران) 

دارای کارت پایان خدمت 

دارای کارت معافیت دائم
دارای کارت معافیت موقت 

خریدخدمت
مشمول عفو مقام معظم رهبری
دارای دفترچه اعزام به خدمت بدون مهرغیبت که تاریخ اعزام آن نگذشته باشد
آیا در زمان تحصیل درمقطع قبلی ازمعافیت تحصیلی استفاده نموده اید ؟ بلی 

خیر

زن 

فرم شماره 2

نام:

رشته:

نام خانوادگی:

خواهشمند است با توجه به نوع پرداخت هزینه تحصیلی فقط یکی ازموارد خواسته شده ذیل را تکمیل نمایید.
 رایگان
نام سازمان پرداخت کننده هزینه:

وضعیت هزینه تحصیلی

تمام وقت 

 بورسیه :
نحوه ادامه تحصیل:

نیمه وقت 
پاره وقت 
خارج ازوقت اداری 

سازمانی 
 قراردادی:
شخصی 

آخرین مدرک تحصیلی  :کارشناسی پیوستهکارشناسی ناپیوسته 

کارشناسی ارشد 

مشخصات تحصیلی

نوع آخرین مدرک تحصیلی  :داخلی دانشگاه امام حسین (ع)  داخلی سایردانشگاه ها  سراسری 
دانشگاه آزاد اسالمی  معادل  فقط با ارزش استخدامی 
نام رشته تحصیلی :
تاریخ فارغ التحصیلی :

معدل کل :
نام دانشگاه محل تحصیل :

فرم شماره 3

نام:

رشته:

نام خانوادگی:

نشانی محل سکونت :

مشخصات محل سکونت

کد پستی محل سکونت:
نشانی محل کار :

آدرس ( : ) Email

شماره تلفن منزل

کدشهرستان

وضعیت جسمانی

سالم



بیمار

 نوع بیماری :

جانباز

 درصد جانبازی :

معلول

 عضو معلول :

شماره تلفن محل کار

شماره تلفن همراه

درصد معلولیت :

می باشد.

کلیه موارد ذکر شده در فرمهای  1و  2و  3مورد تأ یید اینجانب :

امضاء دانشجو
تاریخ

کدشهرستان

فرم شماره 4

تعهد نامه های اخذ شده از دانشجو
فرزند

با سالم و احترام ،نظر به اینکه اینجانب

پذیرفته شده دوره (سراسری /روزانه) سال

 ، 3133اکنون جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته

به صورت (غیربورس) از

به دانشکده و پژوهشکده
ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی  33-39در این رشته ،با شماره دانشجویی
معرفی گردیده ام ،خود را ملزم به انجام تعهدات ذیل میدانم ،و در صورتی که نتوانم به یکی از تعهدات ذیل عمل نمایم،
معاونت آموزش دانشگاه مجاز خواهد بود در هر مرحله از تحصیل که باشم ،مطابق مقررات برخورد نماید و اینجانب حق
هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت ،و عواقب بعدی ناشی از آن فقط بعهده اینجانب خواهد بود.

تعهدنامه جهت چاپ مقاله
اینجانب متعهد می شوم که قبل از دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خویش نسبت به چاپ مقاله ای مستخرج از
پایان نامه ام ،در مجالت معتبر علمی که مورد تایید معاونت پژوهش دانشگاه می باشد ،اقدام نمایم ،و تنها در
اینصورت ادعایی مبنی بر دریافت مدرک گواهینامه موقت دوره کارشناسی ارشد خود خواهم داشت و در غیر اینصورت
هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

تعهد نامه جهت ارائه تاییدیه تحصیلی
اینجانب متعهد می گردم تا پایان نیمسال دوم تحصیلی نسبت به پیگیری و دریافت تاییدیه تحصیلی خویش ،اقدام الزم را
بعمل آورده و دراسرع وقت آن را به دایره ثبت نام مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تحویل نمایم .در غیر اینصورت معاونت
آموزش دانشگاه مجاز خواهد بود در هر مرحله از تحصیل که باشم ،مطابق مقررات با اینجانب برخورد نماید.

تعهد نامه جهت اطالع از اجرای شیوه نامه جدید اعمال نمره قبولی «چهارده» در طول دوره کارشناسی ارشد
اینجانب اعالم میدارم که از اجرای شیوه نامه جدید اعمال نمره قبولی در طول دوره کارشناسی ارشد که به شرح ذیر
می باشد ،اطالع کامل دارم و در طول دوران تحصیل خود را ملزم به رعایت آن می دانم.
شرح شیوه نامه جدید اعمال نمره قبولی ( چهارده ) در دوره کارشناسی ارشد« :کسب حداقل نمره  14برای کلیه
دروس دوره ها اعم از رفع کمبود ،پیشنیاز ،جبرانی ،عقیدتی سیاسی ،حفاظت ،عمومی ،اصلی ،تخصصی ،پایه ،کارورزی و پایان
نامه الزامی است».

تاریخ:

امضاء دانشجو:

اثر انگشت دانشجو:

