
  اهی آزادآموزش دوره انهمو تعهد ثبت انم رفم                                  

 :پذیرکد دانش                        اریخ ثبت نام:                                 ت
 * نام پدر: :* نام و نام خانوادگي

 * شماره شناسنامه: 31/     /          تاريخ تولد: *

  ملي: كد  *
 

 مقطع تحصيلي: * : رشته تحصيلي* 

 سال فارغ التحصيلي: *  دانشگاه محل تحصيل: *

 

 )چند سال(: سابقه كاري * * شغل:

 تلفن همراه: * * تلفن محل كار: * محل كار:

 

 :Email تلفن منزل: *

  نشاني منزل يا محل كار: *
 

* First Name: 

* Last Name: 
 

 داوطلب گرامی پس از مطالعه موارد ذیل فرم را امضا فرمایید:

شئونات اسالمي، نظم، انضباط و حضور به موقع در كالس براي كليه  مقررات عمومي دانشگاه نظير رعايت كليه .3

 ست.االزامي  داوطلبان

 فتد.تاريخ شروع هر دوره در بعضي موارد ممکن است تا يک هفته به تاخير بي .2

 به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. ، مبلغبه حساب دورهاریز شهریه هر وپس از  .3

كليه كالس ها مطابق برنامه زمانبندي اعالم شده برگزار خواهد گرديد و در صورت هر گونه تغيير احتمالي در برنامه  .4

 كالسي مراتب به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.

 ه، هيچگونه حقي را جهت انصراف داوطلبان ايجاد نخواهد كرد.شروع دور ها پس از ثبت نام وعدم شركت در كالس .5

تسويه نموده و همچنين  هاحداكثر يک هفته قبل از اولين جلسه كالسرا  دورههر موظف هستند شهريه داوطلبان كليه  .6

مدارک الزم را به متصدي ثبت نام تسليم نمايند در غير اين صورت مركز مسئوليتي در قبال صدور گواهي نامه پايان 

 دوره نخواهد داشت.

 شود.مدت است و ختم به صدور مدرك دانشگاهی نمیکوتاه آزاد این دوره یك دوره آموزش .7

 

با اطالع کامل از ضوابط و شرایط ثبت نام مندرج در این فرم اقدام به ثبت نام می    اینجانب                       -

 نمایم.

 تاریخ:                        امضاء                                                                                                               

  پروندهتشکیل مدارك موردنیاز براي: 

 اصل و كپي آخرين مدرک تحصيلي  □     و شناسنامه  كارت مليكپي از يک  □    1×4 عکس قطعه 4 □ 

  فيش واريزي شهريه  □  

 نحوه آگاهی از برگزاري دوره: 

 مطبوعات □

 .......................... :يا مجله نام روزنامه
SMS □ EMAIL □ 

 اينترنت □

آدرس سايت: 

......................... 

 دوستان □

نام معرف: 

.............................. 

 ساير موارد □

.................................. 

 

 آینده: ارتباط ما با شما در ي نحوه  

□ SMS   □ E-mail    □ تماس تلفني 
 :مسئول ثبت نام يامضا     

 
 

 محل الصاق عکس


