فرمهاي ثبت نام
مقطع کارشناسي
ناپيوسته موسسه
آموزش عالی کومش

موسسه آموزش عالی کومش
(( فهرست و ترتيب قرار گرفتن مدارک اصلي در پرونده تحصيلي پذيرفته
سال
شدگان کارشناسي پيوسته نيمسال ................
 ........... -...........به هنگام ثبت نام اوليه ))
تعداد
نوع مدارک
رديف
برگ
فرمهاي ثبت نام اوليه بصورت تکميل شده توسط دانشجو  6برگ
1
 2سري
کپي شناسنامه از تمام صفحات
2
 2برگ
کپي کارت ملي
3
قطعه
عکس پرسنلي  3*4پشت نويسي شده ( گردي صورت کامالٌ 6
4
در پاکت
مشخص و بازمينه سفيد باشد )
قرار
گيرد
 اصل و کپي مدرک مقطع کارداني و يا نامه معرفي از تمام
5
نسخ اصل
به نظام وظيفه مخصوص دانشجويان مشمول .
سري
 پذيرفته شدگاني که اصل مدرک کارداني آنها هنوز دو
آماده نمي باشد الزم است گواهينامه موقت را کپي
ارائه نمايند در خصوص عدم صدور گواهينامه موقت
بايد از دانشگاه مبداء دوره کارداني نامه اي
خطاب به موسسه آموزش عالی کومش مبني بر اعالم
فارغ التحصيلي (با ذکر تاريخ ؛ تعداد واحدهاي
گذرانده شده و معدل) ارائه نمايند.
 تصوير ريز نمرات کارداني گذرانده شده( .همراه
با کپي )
اصل و کپي مدرک نظام وظيفه مخصوص برادران :
6
 پذيرفته شدگاني که برگ سبز اعزام به خدمت
دارند و يا جهت پذيرش در دانشگاه از نظام
وظيفه مجوز اخذ نموده اند الزم است اصل و کپي
آنرا در پوشه ثبت نامي قرار دهند .
 پذيرفته شدگاني که از طرح شاغلين خدمت وظيفه
و يا نيروهاي مسلح استفاده مي نمايند بايد اصل
و گپي گواهي اشتغال به کار رسمي خود را در
پوشه ثبت نامي قرار دهند.
 پذيرفته شدگاني که داراي کارت پايان خدمت يا
معافيت دائم هستند الزم است اصل کارت خود را
به همراه داشته باشند و دو نسخه تصوير آنرا
در پوشه قرار دهند .
 سربازان در حين خدمت پذيرفته شده در دانشگاه
بايد اصل و کپي گواهي اشتغال به خدمت ( نامه
رسمي مهردار و شماره دار ) را که پايه خدمتي
شان هم در آن گواهي قيد شده باشد در پوشه قرار
ٌ به همراه
ٌ جهت تطبيق حتما
دهند و اصل را صرفا
داشته باشند .
 در صورتيکه دانشجو تعهدي ارائه نموده اصل تعهد
نامه بايد در پرونده قرار گيرد .

(( فرم ثبت مشخصات اوليه))
پيوست شماره يک
دانشکده موسسه آموزش عالی کومش
شغل پدر :

نام پدر :

نام :
محل صدور شناسنامه:
شماره شناسنامه :
نام خانوادگي :
حوزه صدور شناسنامه :
تاريخ تولد :
□
مرد
جنسيت  :زن □
کدپستی:
کد ملي :
محل تولد :
□
زرتشتي
مسيحي □ کليمي □
دين  :اسالم □
متاهل□
□
وضعيت تاهل  :مجرد
□ جانباز □ناشنوا
وضعيت جمساني  :سالم □ معلول حرکتي □ نابينا
ساير نقض عضوها □
□
کارمند شاغل در موسسات وابسته
□
وضيت اشتغال  :کارمند دولت
شاغل در
□
عضو نهادهاي انقالبي
□
به دولت
کارمند
شغل آزاد □
بخش خصوصي □ کارمند موسسات آموزشي □
غير شاغل□
□
بازنشسته
□
استيجاري
□
وضعيت مسکن  :شخصي
خوابگاه □
کارداني پيوسته □
□
آخرين مدرک  :کارداني ناپيوسته
عنوان رشته تحصيلي آخرين مدرک :
نام محل اخذ آخرين مدرک
ماه :
تاريخ اخذ اخرين مدرک  :روز :
معدل :
سال :
انتقال داخل کشور
نوع پذيرش  :آزمون سراسري
انتقال خارج از کشور
رشته :
پذيرفته شده  :مقطع :
نيمسال ورود سال تحصيلي :
□
معافيت دائم
□
وضعيت نظام وظيفه  :داراي کارت پايان خدمت
□شاغلين نيروهاي مسلح □
□ شاغلين طرح خدمت وظيفه
معافيت تحصيلي
□ ( داراي دفترچه آماده به خدمت با تاريخ
مشمول
در حين خدمت □
اعزام )...........................

آدرس :
تلفن ضروري ثابت :
تلفن همراه :
مشخصات والدين دانشجو:
پدر (نام و نام خانوادگي ):
همراه :
مادر(نام و نام خانوادگي ):
همراه :
همسر( نام و نام خانوادگي ) :
همراه :

تلفن
تلفن ثابت:
تلفن
تلفن ثابت :
تلفن
تلفن ثابت :

چنانچه خالف اطالعات ارائه شده به اثبات برسد عواقب
قانوني آن را مي پذيرم .
تاريخ و امضاء دانشجو

<< تعهد نامه پذيرش >>
پيوست شماره دو

اينجانب
فرزند
که پذيرفته شده
داراي شماره شناسنامه
دوره کارشناسي ناپيوسته رشته
در
سال
در نيمسال
موسسه آموزش عالی کومش مي باشم بدينوسيله متعهد مي گردم
چنانچه در مدارک يا هرگونه اطالعاتي که به دانشگاه
ارائه نموده ام مخدوش و يا مغاير واقعيت باشد
مسئوليت آن به عهده خودممي باشد و تابع قوانين
ٌ هيچگونه
حقوقي و مقررات موسسه مي باشم و ضمنا
اعتراضي هم نسبت به عدم استرداد شهريه نخواهم داشت
.
تاريخ و امضاء دانشجو
پيوست شماره سه

<< تعهد نامه >>
فرزند

اينجانب
داراي شماره شناسنامه
متولد سال
صادره از
دانشجوي مقطع
موسسه آموزش عالی کومش در نيمسال
رشته
اول /دوم سال تحصيلي
اقرار مي نمايم با آگاهي کامل از مقررات و آيين نامه هاي آموزشي
اين موسسه اقدام به ثبت نام نموده و تعهد مي نمايم کليه ضوابط
دانشگاه در خصوص حفظ شئونات اسالمي  ،مسايل اخالقي و وضع ظاهري را
رعايت و از استعمال دخانيات در محيط موسسه خودداري نمايم  .در غير
اينصورت تابع مقررات موسسه خواهم بود .
نام و نام خانوادگي
تاريخ

امضاء

(( باسمه تعالي ))
پيوست شماره چهار
ٌ بطور دقيق نسبت به تکميل اطالعات ذيل اقدام نماييد
دانشجوي گرامي لطفا
تا امکان استعالم تاييديه تحصيلي دوره کارداني شما ميسر شود .
مشخصات شناسنامه اي
نام :
نام خانوادگي :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
مشخصات مدرک کارشناسي
نام رشته مقطع کارداني :
تاريخ اتمام دوره کارداني :
نام محل تحصيل در دوره کارداني:
نحوه ورود به محل تحصيل دوره کارداني  :آزمون سراسري
آزمون داخلي □
□
بدون آزمون
نشاني دقيق پستي محل تحصيل در دوره کارداني :

□

توجه مهم :





چنانچه از طريق آزمون داخلي در مقطع کاردانيي تحصيل نموده ايد
ارائه گواهي قبولي آزمون جامع مربوط( از طريق سازمان سنجش کل
کشور) الزامي است  .در صورت دارا بودن ضميمه شود .
تسويه حساب با دانشگاه محل تحصيل خود در دروه کارداني الزامي
است .
چنانچه در موسسات و مراکز آموزش عالي دولتي تحصيل کرده ايد الزم
است نسبت به ارائه تعهد محضري به آن مرکز اقدام نماييد .
نام و نام خانوادگي دانشجو

تاريخ و امضاء
پيوستها :
 -1تصوير مدرک کارداني
 -2تصوير صفحه اول شناسنامه
 -3تصوير گواهي قبولي در آزمون جامع براي دارندگان مدارک داخلي
پيوست شماره پنج

تعهد نامه ترخيصي

مخصوص پذيرفته شدگان مشغول به خدمت سربازي که قبل از اعالم اسامي
پذيرفته شدگان به خدمت اعزام شده اند  ،الزم است با ارائه اين تعهد
نامه ثبت نام مشروط نمايند .
موسسه آموزش عالي سوره
با کد ملي
اينجانب
متولد
فرزند
که براساس ويژه نامه اعالم اسامي قبول شدگان آزمون کارشناسي پيوسته /
کارشناسي ناپيوسته  /کارشناسي ارشد نيمسال .......
سال تحصيلي  ................................موسسه آموزش عالی کومش
در رشته  .....................................اين موسسه پذيرفته
شده ام بدينوسيله تعهد مي نمايم حداکثر ظرف دو هفته از تاريخ اين
تعهد نامه ( و مشروط به اينکه سه شانزدهم از شروع کالسهاسپري نشده
باشد ) از ادامه خدمت ترخيص شوم و چنانچه به هر دليل از خدمت نظام
وظيفه ترخيص نشوم  ،برابر مقررات موسسه ثبت نام اينجانب کان لم يکن
تلقي گردد .
نام و نام خانوادگي :
تاريخ و امضاء :
پيوست شماره شش

تعهد نامه کلي وضعيت نظام وظيفه
با کدملي
اينجانب
با آگاهي کامل از مقررات نظام وظيفه  ،بدينوسيله متعهد ميگردم با
توجه به ثبت نام در موسسه آموزش عالی کومش چنانچه هرگونه مشکلي ازنظر
نظام وظيفه براي اينجانب بوجود آيد مسئوليت آن به عهده خودم مي باشد
و دانشگاه به هيچ عنوان پاسخگو نخواهد بود .
نام و نام خانوادگي :
و امضاء :

تاريخ
اثر انگشت :

توجه :
 تکميل اين فرم براي تمامي پذيرفته شدگان ذکور اين دانشگاه
الزامي است .

