
  بسمه تعالی
  

 

  

  1307تاسیس 

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  نکات و تذکرات

  ارشد دانشجویان جدیدالورود کارشناسی

  :شماره

  :تاریخ 

 

دورة تحصیالت تکمیلی ) 90 -91سال تحصیلی (به شما دانشجوي جدیدالورود  ضمن عرض خیرمقدم و تبریک

  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، نظر شما عزیزان را به نکات ذیل جلب می نماییم دانشگاه
  

  .نشانی دقیق و کامل خود را همراه شماره تلفن در فرم مشخصات فردي درج نمایید -1

ــمینان از  -2 ــول اص ــدلحص ــق مع ــنجش    تطبی ــازمان س ــه س ــده ب ــالم ش ــدل اع ــه و مع ــده در تأییدی   درج ش

 )  89-90التحصیالن سال تحصیلی  فارغ( 

پس از انجام مراحـل ثبـت نـام مـورد را از طریـق دانشـگاه مقطـع         مغایرت معدلدرصورت وجود : تذکر** 

 .به این مدیریت اعالم نمایید 1390کارشناسی پیگیري نموده و نتیجه را حداکثر تا آخر مهر ماه 

صـورت   بـه )  90-91اول  سـال  نـیم ( سال دوره تحصـیلی   جز پرداخت شهریه ثابت اولین نیم ها به کلیه پرداخت -3

 .الکترونیکی خواهد بود

انـد   تحصـیل نمـوده   روزانـه کـه در مقطـع کارشناسـی در دوره     نوبت دومدانشجویان پذیرفته شده در دوره  -4

بایست تعهد نامۀ محضري مربوط به تعهدات آموزش رایگان را در دفاتر اسـناد رسـمی پـر نمـوده و جهـت       می

 .تحویل نمایند آموزش دانشگاه مقطع کارشناسی کل ادارهصدور تأییدیه تحصیلی به 

پس از انجام مراحل ثبت نام و دریافت رمز عبور براي ورود به سیستم گلستان دانشجو موظف است به صـفحه   -5

وارد شـده و  ) از طریـق انتخـاب اطالعـات جـامع دانشـجویان برگـۀ مشخصـات پرسـنلی         ( مشخصات فـردي  

تاریخ تولد، شماره شناسـنامه، محـل تولـد،    (  اي اسنامهمشخصات شنمشخصات فردي خود را اعـم از  

  ، ، کـــد ملـــی، آدرس ،کدپســـتی، شـــماره تلفـــن     )محـــل صـــدور و نـــام پـــدر    

را مالحظه نموده و در صورت مشاهده هرگونه نقص یا مغایرت نتیجه را در اسرع وقت جهـت تصـحیح و   . . .  و 

 .تکمیل به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه اطالع دهد

جهت دریافـت کـارت دانشـجویی اصـلی، دانشـجو موظـف        لزوم تحویل کارت موقت دانشجوییتوجه به با  -6

 .است در حفظ و نگهداري کارت موقت کوشا باشد

  

  

  مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  اعالم مدارك
  :شماره

  :تاریخ 

  

  

ارشد  کارشناسی که در آزمون ........................... متولد ............................... فرزند .......................................................... اینجانب

نام در  تقاضاي ثبت باشم  نمی/  باشم ام با تسلیم مدارك و اعالم اینکه شاغل می پذیرفته شده 1390سال  ناپیوسته

  .را دارم ارشد کارشناسیدوره  ...................................................................رشته 

  

  

  :دانشجو امضاء

  :اریخت

  

  

  

  .مشخصات فردي ثبتفرم  - 1

 ).مخصوص دانشجویان روزانه( فرم تعهد آموزش رایگان -2

یید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل أیا گواهی ت )لیسانس (  مدرك کارشناسی و کپی اصل -3

ارائه مدرك کاردانی براي دانشجویان و فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته عالوه بر مدرك (،  کارشناسی

 .هانسخه کپی از آن 1+  )کارشناسی

 .ریزنمرات مقطع کارشناسی -4

  .شناسنامه سري تصویر کل صفحات 2اصل شناسنامه و  -5

 .نسخه تصویر آن 1اصل کارت ملی و  - 6

 .)مخصوص برادران ( کند به همراه یک نسخه فتوکپی  وظیفه را مشخص می  نظاممدارکی که وضعیت  -7

 .حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع براي کارمندان دولت -8

 .)ها  ها و سهمیه مخصوص بورسیه( نامه رسمی از نهاد مربوط  معرفی -9

 .کارت ورود به جلسه آزمون سراسري -10

 .3×4عکس  قطعه 6 -11

 .) و دوره مشترك مخصوص دانشجویان نوبت دوم( فیش واریزي شهریه ثابت ترم اول  اصل و دو برگ کپی -12

 .فرم اعالم مدارك -13

 
  

  

  

  

  نام امضاء مسئول ثبت

  :تاریخ
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  :محل الصاق عکس  ارشد فرم ثبت مشخصات دانشجویان کارشناسی

  :شماره دانشجویی                                                               مشخصات فردي -1

  :خانوادگی  نام
  

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘  

  :نام 
  

┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘└  

  : پدر  نام
  

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘  
  

  13...... /...... /......: تاریخ تولد 
  

  

  ................................: شناسنامه  شماره
  

  

  ...............................: محل صدور
  

  

  ................................................: کد ملی
  

  

  ......................: محل تولد
  

  

  □متأهل    □مجرد :  وضعیت تأهل 

  

  

   □زن    □مرد :   جنسیت 
  

  

  ...............................................: تابعیت

  
  

  ................................................: مذهب
  

  

  ......................................................: دین

  ) : 1390( کارشناسی ارشد  سراسري وضعیت شرکت در آزمون-3      

  سهمیه  مقطع تحصیلی  رشته پذیرفته شده  محل امتحان  گروه امتحانی  رتبه

    
  رشته  کد  شهرستان  استان

    
        

  ) :ویژه برادران ( وظیفه  وضعیت نظام- 4      

  □   ) داراي دفترچه آماده به خدمت( مشمول  - 4          □معافیت تحصیلی    - 3         □پزشکی    تمعافی - 2         □خدمت کرده    -1

  □  ) ترخیصی ( در حال خدمت  -7              □تکفل   تمعافی -6                                □)   معافی مازاد ( معافیت دائم  -5

  □  غیره -9                               □   نیروهاي مسلحعضو رسمی  -8

  :آدرس کامل پستی - 5      

  ..................................: تلفن ............................................: کدپستی .......................................................................................................................... :دائمآدرس 

 )تیآدرس اینترن(E_mail. :..................................................................................                                        ........................................................ :تلفن همراه

  :هاي قبلی  وضعیت تحصیلی دوره-6      

  نام دبیرستان  سال اخذ دیپلم  رشته دیپلم
  آدرس

  منطقه آموزش و پرورش  شهرستان  استان

            

  رشته  نام مؤسسه آموزشی  هتحصیالت عالی
  هاي  تعداد واحد
  گذرانده

معدل 
  کل

تاریخ شروع به 
  تحصیل

تارخ خاتمه 
  تحصیل

              کاردانی  □

              کارشناسی  □

              کارشناسی ارشد  □

  .دانشگاه اطالع دهم مدیریت تحصیالت تکمیلیبه صورت تغییر آدرس پستی مراتب را در اسرع وقت اینجانب متعهد می شوم در 
  

  ریخ تکمیل پرسشنامهنام                                                                          تا امضاء مسئول ثبت          
  امضاء دانشجو                                                                                                               

 01/06/1390-4001 
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  مندي از آموزش رایگان درخواست بهره

  ارشد ناپیوسته داخل  دوره کارشناسی

  1390 سال تحصیلی

  

  )مخصوص دانشجویان روزانه(

  

  

  

  ...................................................... :فرزند  ........................... :متولد سال  ..............................................................................: اینجانب

  .................................................................... :ه شده در رشتهپذیرفت  .................................................. :صادره از  .......................... :به شماره شناسنامه

 

نی اصالح مواد هفت و و، که با اطالع کامل از الیحه قان1390سال )ارشد ناپیوسته داخل  دوره کارشناسی( آزمون ورودي تحصیالت تکمیلی 

شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران به  12/3/59وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی که در جلسه مورخ  هشت قانون تأمین

ارشد از مزایاي آموزش رایگان طبق  مند هستم در طول تحصیل دوره کارشناسی تصویب رسیده است و قبول تکالیف و وظایف خود، عالقه

 علوم، تحقیقات و فناوريکه وزارت  اي نمایم که برابر مدت استفاده از تحصیالت رایگان در هر مؤسسه یقانون مذکور استفاده نموده و تعهد م

  .مقرر نمود، خدمت نمایم

 F30- 16 .نام اینجانب را طبق مقررات ثبت نمایندخواهشمند است دستور فرمایید 

  

  

  

  

  

  :امضاء دانشجو 

  :تاریخ 

  

 01/06/1390-4002 
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  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  تعهد فراغت از تحصیل
  :شماره

  :تاریخ 

  

  

  دانشجویان سال آخر که تا تاریخ ( فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی 

   تکمیلی تحصیالت ذیرفته شده در آزمون وروديپ) شوند  التحصیل می فارغ 1390 /06 /31

   1390سال ) ارشد ناپیوسته داخل  هاي کارشناسی دوره( 

  

  ریاست محترم دانشگاه

  

 ............................... از صادره .................................... شناسنامه به شماره ................... متولد سال .......................................... اینجانب

دوره (آزمون ورودي تحصیالت تکمیلی  .............................................................. پذیرفته شده در رشته ........................ فرزند

  ام و حداکثر تا تاریخ ي سال آخر بودهدارم که دانشجو بدینوسیله اعالم می، 1390سال ) ارشد ناپیوسته داخل  کارشناسی

نمایم که گواهی فراغت از تحصیل خود را که مورد تأیید  التحصیل خواهم شد و تعهد می طور کامل فارغ به 1390/ 06/ 31 

باشد را  درمان و آموزش پزشکی میشوراي عالی انقالب فرهنگی، یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و یا وزارت بهداشت، 

التحصیلی اخذ و به اداره کل آموزش این مؤسسه آموزش عالی  فارغاز مؤسسه آموزش عالی محل  1390/ 11/ 30ثر تا حداک

  .تحویل و رسید اخذ نمایم

واحد و معدل ........ ....جمعاً به تعداد  1389/ 06/ 31 هاي گذرانده شده اینجانب تا  نمایم که تعداد واحد اعالم می ضمناً

  .باشد می) به حروف  .....................................................(  .................، 20تا  0کل واحدهاي مذکور بر مبناي 

که مورد تأیید شوراي عالی انقالب  گواهی فراغت از تحصیل خود را1390 /11 /30بدیهی است چنانچه تا تاریخ 

التحصیل  مبنی بر فارغباشد،  ا وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میفرهنگی، ی

ا و معدل درج شده در این برگ را به اداره کل آموزش این مؤسسه آموزش هو تعداد کل واحد 1390 /06 /31شدن تا تاریخ 

  F30- 15 .هیچگونه اعتراضی ندارم حق گردد و عالی تحویل ننمایم، قبولی اینجانب کان لم یکن تلقی 

  

  

  :خانوادگی داوطلب  نام و نام

  :تاریخ تکمیل 

   :محل امضاء 

 ٠١/٠۶/١٣٩٠-۴٠٠۵ 


