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 ثبت نام و تعهدنامه دوره آموزش های آزاد  –فرم الف  
 پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهرانعالی تخصصی آموزش های  مرکز

Form A – Enrollment Application 
Center of Advanced Training Programs, College of Eng., Univ. of Tehran 

 مسئول ثبت نام تکمیل می شوداین قسمت تنها توسط 

 مسئول ثبت نام تاریخ ثبت نام کد دانشپذیر

   

 مدارک ضمیمه شده 

 4x3دو قطعه عکس  □ فتوکپی کارت ملی □ فتوکپی شناسنامه □

 مستندات سابقه کار □
کپی آخرین مدرک  □

 تحصیلی
کپی کارت  □

 دانشجویی

 سایر ................... □ اصل چک )ها( □ اصل فیش بانکی □
 

متقاضی محترم شرکت در دوره های آموزشی آزاد پردیس دانشکده های فنی، لطفا قبل از تکمیل فرم زیر موارد زیر را 
( مشخصات شما در این فرم به منزله مرجع تهیه گواهی نامه پایان دوره تلقی می شود. از 1به دقت مطالعه بفرمایید. )

( اطالعات تماس شما در این فرم راه ارتباطی 2ن حاصل فرمایید. )این رو از دقت در تکمیل فرم با خط خوانا اطمینا
( امضا فرم به 3) بین این مرکز و شما قبل، حین و بعد از دوره آموزشی می باشد. از صحت و دقت آن مطمئن باشید. 

 منزله مطالعه دقیق آن و پذیرفتن کلیه شرایط مندرج در آن می باشد.
 

Dear applicant, before filling out this form please carefully read the instructions: (1) 
Your submitted personal information will be used for preparing certificates. Make sure 

you have answered to all questions carefully with clear and readable writing. (2) We will 
use your provided contact information to send you notifications, before, through and 

after your course. Make sure you have provided precise and reachable contact 
information. (3) Signing this form means you have carefully studied and have accepted 

all the mentioned terms and conditions. 

 )به فارسی( 
 و نام خانوادگینام 

 (complete name) 

1 
 مشخصات متقاضی 

Applicant 
information 

 

(in English) 

 شماره شناسنامه  
(certificate number) 

           
 کد ملی

(national ID) 

 تلفن ثابت 

(Telephone) 
 ............  .............. ...........13  

 تاریخ تولد
(date of birth) 

 
 تلفن همراه 

  (cellphone) 
 

 نام پدر

(fathers name) 

 استان ........................................................................   شهر..................................................................................، 
آدرس محل سکونت 

(Residential address) 

...............................................................................................................@................................................................................................ 
 ایمیل

(email) 

 

فعلی و فارغ التحصیالن آخرین مقطع )دانشجویان مقطع تحصیلی 

 تحصیلی را ذکر فرمایند(
 مقطع تحصیلی

(level of studies) 
   (graduate) □فارغ التحصیل  

   (student)  □دانشجو 

 وضعیت فارغ التحصیلی
(graduation status) 

2 
اطالعات شغلی و  

 تحصیلی
Occupational & 

Educational 
Information 

...........13  
 سال ورود 

(year of entry) 
 

 نام دانشگاه 

(University) 

...........13  سال فراغت از تحصیل 
(year of graduation) 

 
 رشته تحصیلی

(major ) 

 شغل 

(occupation) 
 

 معدل 

(GPA) 

 شرکت / سازمان  

(company/organization ) 
 ( years.............................. سال )

 سابقه شغلی

(work experience) 
 

 

 کد دوره آموزشی 

(course code) 
 نام دوره آموزشی  

(course name) 3 
مشخصات دوره  

 آموزشی 
Course information 

 

 تعداد ساعات دوره 
(course hours) 

 ............  .............. ...........13  

 تاریخ شروع دوره 
(course start 

date) 
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 شهریه )ریال( 

(tuition (Rials)) 

4 
 پرداخت شهریه 

tuition payment 

 
 شماره فیش یا کد رهگیری

(transaction #) 
 مبلغ پرداخت  

(amount) 

نقد   □  

(cash ) 

 تاریخ پرداخت 

(date of payment) 

 شماره چک 

(Check number) 

 نام بانک 

(bank name) 
 مبلغ پرداخت 

(amount) 
 

 اقساط   □

(instalments ) 

 ............  .............. ...........13     1 

 ............  .............. ...........13 
 

   2 

 ............  .............. ...........13 
 

   3 

 ............  .............. ...........13     4 

 

 (social mediaشبکه های اجتماعی )  □

 ( websites and search enginesوب سایت ها و موتورهای جستجوی اینترنتی )  □

 ( emails and short messagesایمیل و پیام های کوتاه تبلیغاتی مرکز)  □

 (friend referralمعرفی دوستان )  □

 (.….………………………… other...... ) ........................................................سایر موارد .....  □

5 
نحوه آشنایی با دوره 

 آموزشی
How did you learn 
about this course? 

 

 متقاضی محترم شرکت در دوره های آموزشی آزاد پردیس دانشکده های فنی، قبل از امضا این فرم موارد زیر را مطالعه بفرمایید: 

6 
 امضا و تایید

Signature and 
confirmation 

 

  ی آموزش یهاو رفاه حال دانش پژوهان و شرکت کنندگان در دوره  ی از مشکالت احتمال یر یجلوگ ی شده برا نیتدو  یآموزش نیقوان
 یتخصص  یعال  یخواهند شد و در صورت ثبت نام در مرکز آموزش ها یتلق نیماب یتوافق ف کیدر حکم  ریز نیباشد، قوان یم

ن ی ماب یتوافق ف اعالم نموده است. ن یقوان نیموافقت خود را با ا ریپذدانشگاه تهران دانش  یدانشکده فن  
عدم   تیفرم ها مسئول  نیا  لی و درصورت عدم تکم  ند ینما  لیارائه شده را تکم  یهاموظف هستند جهت ثبت نام فرم  رانیپذدانش   هیکل

 باشد  یم ریبر عهده خود دانش پذ نامهیصدور گواه

  مبذول  لذا در ثبت آن دقت الزم را ردیپذی صورت م دیینمای که جهت تماس مشخص م یدوره با شماره تلفن  یهاه یاز اطالع یآگاه
 .خواهند بود یاطالع رسان یهاروش  گریاز د یاجتماع یها موجود در شبکه یهاو کانال  تیسا  نیهمچن فرمایید

 اطالع رسانی 

  لیوسا گری کالس و د زاتیخود و تجه یشخص  لی وسا یمسئول حفظ و نگهدار پذیرانها دانش در صورت حضور در محل کالس 
 . خواهند بودملزم و متعهد به جبران آن   شان،یا  یخسارت از سو باشند و در صورت بروز هرگونه یم  یآموزش  طیمح

نگهداری از وسایل  
 شخصی و عمومی 

  نیبوده و ا یدانشگاه تهران الزام ن یمطابق با قوان  یو ضوابط انضباط یشئونات اسالم تی ها رعادر صورت حضور در محل کالس 
مقوله پاسخگو نخواهد بود. نیدر ا  یمرکز در صورت بروز هرگونه مشکل  

رعایت شئونات و  
 ضوابط انضباطی 

. است یمسائل نی چن عواقب ممنوع بوده و متخلف شخصا مسئول یآموزش یمزاحمت در فضا ایهرگونه اغتشاش   جادیا  

در دوره ثبت نام  شانیا  ازیاز مدت زمان دوره و مباحث مورد بحث و متناسب بودن دوره با ن یقبل یشرکت کنندگان با آگاه هیکل
 ربطیبا مراجع ذ یو هماهنگ دییاز موارد بدون تا چکدام یه رییو تغ که این موارد در پایگاه اطالع رسانی مرکز موجود است نموده اند
مباحث دوره را   یساز نهیدوره امکان به یعلم تهی کم طبانمخا   ازیو سطح و ن ینخواهد بود. با توجه به روند دوره آموزش ریامکان پذ

 محتوی آموزشی  خواهد داشت.

درصورت به ظرفیت یک ماه پس از شروع دوره امکان انتخاب گرایش مورد نظر وجود دارد.  تا    DBAدر ثبت نامه دوره های 
های موجود  بایست دروس تخصصی گرایش عمومی، یا یکی دیگر از گرایش نرسیدن گرایش مورد نظر ثبت نام شده، دانش پذیر می 

 را سپری نماید.

مرکز   یآموزش  تهیدر کم بیبدون تصو دیاسات رییانتخاب شده و تغ   یرزومه و سوابق آموزش  یاز دروس بر اساس بررس ک یهر دیساتا
مورد نظر دعوت به عمل   د یاز اسات یبه تناسب زمان بند ی. در هر دوره آموزشباشدینم ریامکان پذ یتخصص  یعال یهاآموزش 

مدرسین دوره  
 آموزشی 
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خواهد    انتخاب  مرکز  یو ضوابط آموزش ارهایآن درس منطبق با مع  یبرا نیگزیاستاد جا ضور،خواهد آمد و درصورت عدم امکان ح
 شد.

به صورت نقد یا پرداخت چک  کلیه داوطلبان موظف هستند شهریه هر دوره را حداکثر یک هفته قبل از اولین جلسه کالس ها 
. در  شودبه متصدی ثبت نام تسلیم  می بایستسایر مدارک الزم  و اقساط  ی چک هاتسویه نمایند. همچنین فیش واریزی به همراه 

 .بودنخواهد  امکان پذیر صدور گواهی پایان دوره  ه و مراحل ثبت نام تکمیل نشد  غیر این صورت
 پرداخت شهریه 

دانشگاهی نمی شود. مقطع تحصیلی  مدرک یا  این دوره یک دوره آموزش کوتاه مدت آزاد است و ختم به صدور  

 گواهینامه 

. شود یاز حد مجاز صادر م شیب بتیو عدم غ یدوره در صورت اخذ نمره قبول انیپا تیموفق  نامهیگواه  

  نیاز ا شیب بتیغباشد و  یم یو دو جلسه متوال ی متوال ریسه جلسه غ یحضور یهادوره  ی موجه برا ریغ بتیحداکثر زمان مجاز غ
.خواهد بود  ریامکان پذ نیمسئول یبا هماهنگ موارد  

باشد و در صورت عدم کسب نمره حداقل در هر درس، امکان صدور   یدرصد نمره کل م 60ها در مجموع آزمون  یحداقل نمره قبول
. باشدیدوره فرآهم نم انیپا یگواه  

مدت زمان   . همچنینخواهد بود رییقابل تغ ریباشد و غ یم تهران متناسب با ساختار مصوب دانشگاه ییاعطا یفرمت و ساختار گواه
.رسیدخواهد تهران به انجام در دانشگاه  یصدور گواه ندیپس از اتمام دوره مطابق با زمان فرآ نامهیصدور گواه  

 ییشوندهای ثبت خواهد شد و بکاربردن صفات ، پسوندها و پ نامه ی، در گواهدانشگاه تهران مصوب شده نینام هر دوره متناسب با عناو 
 .گرددیثبت نم  نامهیو دانشکده نباشد در گواه یعرف آموزشبا که مطابق  )مانند: عالی، خوب، کامل و ...(

  چیدوره پس از ثبت نام به ه هیشهر ،یتخصص  یعال یهادفتر آموزش  یمال یادار نیاعمال شده و قوان تیظرف تیمحدود  لیبه دل
تداخل برنامه کالس ها با برنامه   ،یماریمسافرت به خارج، ب فه،ینظام وظ تیمشمول ،یانتقال  ،یادار تی: مامورلیعنوان ) از قب

عدم   نشده و ...( مسترد نخواهد شد. ینیب شی موارد پ ریو سا کانیفوت نزد ،یمشکالت خانوادگ  ره،دانشگاه ، عدم درک موضوع دو 
 انصراف شرکت در کالس ها بعد از ثبت نام و شروع دوره، هیچگونه حقی را جهت انصراف داوطلب ایجاد نخواهد کرد.

...( از  ایو  ل یدانشکده، ترک تحص  یو انضباط  ی)از جمله بر اساس مقررات و ضوابط آموزش  یلیبه هر دل ریدانش پذ کهیدرصورت
موظف خواهد بود که معادل تعداد ساعات   زیاسترداد نخواهد شد. دانشکده ن یلیتحص  یترم ها هیحضور در دوره محروم شود، شهر

.دیارائه نما  یبه و  یکاربرد یکوتاه مدت از طرف مرکز آموزش ها  یها رهدو   یگذرانده شده، گواه یآموزش  

و در صورت هرگونه تغییر احتمالی در برنامه کالسی مراتب به   شدکلیه کالس ها مطابق برنامه زمانبندی اعالم شده برگزار خواهد 
.داشته باشد یک هفته تاخیر حداقل اطالع داوطلبان خواهد رسید. تاریخ شروع هر دوره آموزشی در بعضی شرایط ممکن است تا  

 برگزاری
کالس ها    

  ستاد ملی مبارزه با کرونا یا ضوابط درون که بر اساس ضوابط  یدر صورت یماریکرونا و خطرات انتقال ب روسیو  وعیتوجه به شبا 
  یدوره آموزش ن،یآنال  رساختیبا استفاده از ز یقبل  یبا آگاه ریدر دانشگاه فرآهم نباشد، دانش پذ ریپذدانشگاه امکان حضور دانش 

نخواهد بود. رفتهیپذ  دمور  نینسبت به ا یگونه اعتراض چیهخواهد نمود و  یخود را سپر  

  یکالس ها وی. آرشدیجهت حضور در کالس ها را فرآهم نما نترنتیبه ا یدسترس ستیبا یم ریدانش پذ ن یآنال یدر کالس ها
روز پس از آن    14قرار خواهد گرفت و تا  رانیدانش پذ  اریهر کالس در اخت یپس از برگزار  یروز کار 2برگزار شده حداکثر  نیآنال

. اشدب یم ینیفعال و قابل بازب زین  

دروس   ی معنو تیمالک نی باشد و امکان دانلود آن فرآهم نخواهد بود. همچن یضبط شده هر کالس صرفا قابل مشاهده م  یمحتوا
.می باشدمرکز محفوظ  یبرا یریگیو انتشار آن، حق پ رمجاز یغ یبردار یمرکز بوده و در صورت کپ ار یضبط شده در اخت  

آموزش های عالی جزوات و .... در تعهدات مرکز   یکاغذ ریتکث ،ییوعده غذا ،ییرایپذ  نگ،یخوابگاه، پارک رینظ یخدمات رفاه
)کلیه کتب و جزوات به صورت فایل الکترونیکی در دسترس دانش پذیران قرار خواهد گرفت(. باشد ینمتخصصی   

خدمات غیر  
 آموزشی 

تا  که ادامه کار را ممکن نسازد  ی, زلزله و .... ( و بروز اشکاالت لیمانند : س  (نشده ینیب شی مترقبه و پ ریدر صورت بروز حوادث غ
 .نخواهند داشت گریکدیبه  یادعائ چیو ه ی( تلقکنی)کان لم   نیتعهدات طرفعادی شدن شرایط 

 حوادث غیر مترقبه 

 

 (Filling date)   /  تاریخ تکمیل فرم  13........... ..............  ............ 
 

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

 (student Signatureدانشجو/ ) امضا
 

 
 (registration representative)امضا مسئول ثبت نام /  

 

 


