لطفاً با دقت و بصورت کامل و خوانا

فرم ثبت نام اطالعات فردی تحصیالت تکمیلی

تکمیل نمایید

شماره دانشجویی
نام دانشکده  ................................. :رشته قبولی در دانشگاه  ................................................... :گرایش ................................. :

نیمسال ورود  :مهر بهمن 
نوع دوره  :روزانه  شبانه 

مقطع  :کارشناسی ارشد  دکتری حرفه ای  دکتری تخصصی

نام و نام خانوادگی  ..........................................:شماره شناسنامه  .................................... :شماره ملی ........................................ :
محل تولد  ............................ :تاریخ تولد:

/

/

31

محل صدور  .......................:ملیت  .................:مذهب ..........

جنسیت  :مرد  زن  وضعیت تأهل  :مجرد  متأهل
وضعیت شغلی  :شاغل  غیر شاغل 

تعداد فرزند .........:

بومی

 غیر بومی 

شغل ................................. :

آدرس دائمی  ........ .................................................................................................................:کدپستی دائمی .......................... :
آدرس محل کار ............................................... ....................................................................... :

تلفن ............................:

پست الکترونیکی .............................................................................................:
تلفن دائمی :

کد شهرستان :

تلفن همراه :

نام پدر :

تحصیالت :

شغل :

آدرس محل کار و تلفن :

نام مادر :

تحصیالت :

شغل :

آدرس محل کار و تلفن :

صفحه بعد را تکمیل نمایید



* اطالعات مربوط به مقطع کارشناسی ارشد (مخصوص پذیرفته شدگان دوره دکتری ) :
نام دانشگاه :

رشته :

تاریخ فارغ التحصیلی :

/

دوره :

معدل :

/

/

* اطالعات مربوط به مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته (

مخصوص پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد ):

کارشناسی پیوسته  /ناپیوسته :
نام دانشگاه :

رشته :

تاریخ فارغ التحصیلی :

/

دوره :

معدل :

/

/

کاردانی ( مخصوص دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته ) :
رشته :

نام دا نشگاه :
تاریخ فارغ التحصیلی :

/

/

* سهمیه :

آزاد 

* وضعیت نظام

دوره :

معدل :

/

بورسیه 
وظیفه :

دارای کارت پایان خدمت  دارای کارت معافیت از خدمت  پرسنل شاغل رسمی نیروهای نظامی و انتظامی 
دارای دفترچه آماده به خدمت 
در حین خدمت ( سرباز)

 شاغلین طرح خدمت نظام وظیفه طالب حوزه های علمیه  غیر مشمول  مشمول 

اینجانب متعهد می گردم چنانچه در هر مرحله ای از تحصیل عدم صحت موارد مندرج و مدارک مربوطه به ثبتت نتام مشتخر گردیتد
تصمیم دانشگاه را در مورد ادامه تحصیل خود بپذیرم .
تاریخ

امضاء دانشجو

بسمه تعالی
محل الصاق
عکس

مرکز آمار دانشجویی
(کلیه رشته ها)

نام......................................................:
نام خانوادگی...................................:
محل صدور :
نام پدر:

ش.ش:

محل تولد:

تاریخ تولد:

 :2شماره دانشجویی:
-3دانشجوی :روزانه شبانه نیمه حضوری
 :4مقطع تحصیلی :فوق دیپلم :لیسانس :فوق لیسانس :دکترا:
 -5نام دانشکده :مهندسی علوم پایه  علوم انسانی  هنر روانشناسی و علوم تربیتی  آموزشکده دامپزشکی دامپزشکی  کویرشناسی
گردشگری عمران برق و کامپیوتر  مواد و صنایع مکانیک ریاضی ،آمار و کامپیوتر
سال ورود به دانشگاه:

 -6نام رشته تحصیلی در دانشگاه:
 -7انتقالی از دانشگاه:
 – 8قبالً در کدام دانشگاه تحصیل می کردید؟ در چه مقطعی؟

( مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد)

 -9وضعیت ازدواج :مجرد متأهل
-01وضعیت نظام وظیفه  :معاف تحصیلی معاف از خدمت کارت پایان خدمت 
 -00متدین به کدامیک از ادیان هستید :اسالم :شیعه سنی
 -02سال و محل اخذ دیپلم :سال

03

استان:

زرتشتی :کلیمی :مسیحی :سایر:
شهر:

دبیرستان:

 -03آدرس و تلفن محل سکونت در زمان تحصیالت دانشگاهی:

 -04آدرس پستی محل سکونت قبل از ورود به دانشگاه:
تلقن تماس:

تلفن منزل ،با کدشهرستان
تلفن همراه
پشت صفحه را تکمیل کنید.

 -05آیا غیر از تحصیل به کار دیگری اشتغال دارید؟ نوع فعالیت؟
 -06آدرس و تلفن محل کار:

:07مشخصات خانواده ( پدر ،مادر ،برادران ،خواهران ،همسر ،فرزندان) را کامل ذکر نمایید.
ردیف

نام و نام خانوادگی

نسبت

نام پدر

میزان تحصیالت

شغل

آدرس محل کار و محل سکونت

 -08مشخصات سه نفر از کسانی که شما را بشناسند ،بنویسید.
ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیالت

شغل

آدرس و تلفن

مدت آشنایی

0
2
3
 -09چنانچه فعالیت های جانبی با نهادهای انقالبی ،بسیج ،انجمن ،مسجد و  ...را داشته اید ذکر نمایید.
ردیف

نام نهاد یا ارگان

تاریخ تکمیل فرم :

محل خدمت

از تاریخ

امضاء دانشجو:

تا تاریخ

علت کناره گیری

مهر و امضاء مرکز آمار:

فرم درخواست ثبت نام تحصیالت تکمیلی
کارشناسی ارشد

مدیریت تحصیالت تکمیلی
اینجانب
متولد

فرزند
/

/

دکتری
دارای شناسنامه شماره

پذیرفته شده در رشته

مقطع

محل صدور
دوره

گرایش

دانشگاه سمنان ضمن ارایه مدارک ذیل خواهشمند است در خصوص انجام مراحل ثبت ناام و کمملال پروناده

اقدامات الزم را مبذول فرمایلد .
شماره کلفن ثابت :

آدرس منزل :

کلفن همراه :
شماره کلفن :

آدرس محل کار :

نام و نام خانوادگی
امضاء
کاریخ
مدارک مورد نلاز :
 -1اصل مدرک کارشناسی در رشتۀ
 -2اصل مدرک کارشناسی ارشد در رشتۀ

با معدل
با معدل

از دانشگاه
از دانشگاه

(ویژه دکتری )

 -3اصل ریز نمرات کأیلد شده دورۀ کارشناسی
 -4اصل ریز نمرات کأیلد شده دورۀ کارشناسی ارشد

(ویژه دکتری )

 -5عمس  15قطعه پشت نویسی شده با قلد رشته قبولی
 -6کصویر شناسنامه از کمام صفحات  3سری
 -7مدارکی که وضعلت نظام وظلفه را مشخص نماید .
 - 8گواهی از محل کار
 -9کصویر کارت ملی

مراحل انجام ثبت نام :
واحد آمار
محل امضاء
امور دانشجویی

محل امضاء
امور شبانه ( مخصوص پذیرفته شدگان دوره شبانه )

محل امضاء
امور نظام وظیفه
محل امضاء
امور پذیرش و ثبت نام
نواقص پرونده:

محل امضاء

فرم تقاضانامه برای بهره مندی از مزایای آموزش رایگان
در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور
مدیریت تحصیالت تکمیلی

دانشگاه سمنان _ مدیریت تحصیالت تکمیلی
اینجانب
فرزند

دارای شناسنامه شماره
متولد سال

دوره

/

/

صادره از

که در رشته

دانشگاه سمنان پذیرفته شده ام .

با اطالع کامل از الیحه قانونی اصالح مواد هفت و هشت قانون تامین وسائل و امکاناات تحصایل اطفاال و نواناان
ایرانی که در نلسه مورخ  95/1/21شورای انقالب اسالمی ایران باه تصاویب رسایده و ق اول تکاالیف و وظاایف
قانونی خود عالقمند هستم از نیمسال اول  /دوم سال تحصیلی

تا پایان دوره از مزایاای مماوزر رایگاان

ط ق قانون مذکور استفاده نمایم .
دستور فرمائید ط ق مقررات از اینجانب ث ت نام بعمل مورند .
مدرس محل سکونت :
شماره تلفن ثابت :

کد شهرستان :

تلفن همراه :

تاریخ و امضاء

تعهـــدنامـــه
مدیریت تحصیالت تکمیلی

پذيرفته شده در رشته

اينجانب

دوره :روزانه

شبانه

کارشناسی ارشد

مقطع

دکتری

متعهد و ملزم مي شوم که موارد مشروحه زير را عمل نموده بديهي است در صورتيكه انجام موارد ذيل به

هر علتي تـوسط اينجـانب عملي نـگردد عـواقب نـاشي از آن را به عـهده گـرفتـه و حق هيچـگونه اعتـراضي را نداشته باشم و
قصـور در اخطار و اظهار بي اطالعي اينجانب مانع از اجراي مقررات آموزشي نگردد .
 -1کليه اطالعيه ها و آگهي هاي صادره از طريق اداره کل آموزش دانشگاه مندرج در تابلو اعالنات دانشـكده هـاي تابعـه را کـامال
مطالعه و ملحوظ نظر قرار دهم و با آگاهي کامل و دقت الزم نسبت ضوابط و زمانهاي تعيين شده در اطالعيه ها عمل نمايم .
 -2در تاريخ اعالم شده جهت اخذ فرمهاي مختلف اعم از اخطاريه ها و غيره  ...به امور آموزشي دانشكده مربوطه مراجعه نمايم .
 -3برابر برنامه زمان بندي براساس تقويم دانشگاهي اعالم شده جهت ثبت نام در هر ترم تحصيلي عمل نمايم .

کارشناسی ارشد :
( )4-2متعهد می شوم نهت پیگیری ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع کارشناسی از دانشگاه محل تحصیل ق لی اقدام نموده و
تا پایان نیمسال اول به اداره کل مموزر دانشگاه سمنان ارسال گردد .

کارشناسی نا پیوسته :
( )4-1متعهد می شوم نهت پیگیری ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع کاردانی از دانشگاه محل تحصیل ق لی اقدام نموده و تاا
پایان نیمسال اول به اداره کل مموزر دانشگاه سمنان ارسال گردد .

دانشجویان کارشناسی و کاردانی :
( )4-3متعهد می شوم نهت ارسال ارزر تحصیلی دوره سه ساله متوسطه ( دیپلم و پایش دانشاگاهی ) باه شاعب پساتی کال کشاور
مرانعه و از مموزر و پرورر منطقه محل تحصیل پیگیری دریافت مدارک فوق را نموده و تا پایان نیمسال سوم به اداره کال مماوزر

دانشگاه سمنان ارسال گردد .
نام و نام خانوادگی دانشجو
امضاء  ,تاریخ

