
 

 )فام( مرکز آموزش علمی کاربردی فرزانگان اندیشمند مسعود

 

 نام مدارك الزم برای ثبت

دانشگاه جامع علمی کاربردی فرزانگان نام به  در زمان ثبت مدارك زیر را بایست داوطلبان می

 :ارایه نمایند (فام) اندیشمند مسعود

 اصل شناسنامه و کپی آن 

 اصل کارت ملی و کپی آن 

 6  3*4قطعه عکس تمام رخ 

 کپی صفحه ی اول دفترچه بیمه 

 های آموزش عالی مورد تایید  مدرك کاردانی )اعم از پیوسته/ناپیوسته( دانشگاهها و موسسه

بهداشت، درمان و  شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت

  آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش

 ن تحصیالت برای آنان آموختگانی که تا کنون گواهینامه پایا فرم تایید معدل برای دانش

 (103صادر نشده است )کاربرگ شماره 

  فرم تکمیل شده استفاده از سهمیه شاغل برای داوطلبانی که شاغل بوده و از سهمیه شاغل در

 (101نمایند )کاربرگ شماره  رشته متناسب استفاده می

 آخرین فیش حقوقی برای متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل. 

 سربازی برای داوطلبان آقا کارت پایان خدمت 

بان براساس اعالم سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، داوطلتوضیح: 

و وضعیت  ها، یکی از شرایط زیر را داشته باشند دوره د الزم است جهت شرکت در پذیرشمر

 :نام درج نمایند نظام وظیفه خود را مطابق موارد زیر به طور مشخص در تقاضانامه ثبت



 داشتن کارت پایان خدمت هوشمند (1

 موارد خاصداشتن کارت معافیت دایم هوشمند )کفالت، پزشکی، ایثارگران و  (2

داشتن برگ معافیت موقت هوشمند بدون غیبت )پزشکی، کفالت( در مدت اعتبار آن. این  (3

ادامه  دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، بدون معافیت تحصیلی مجاز به

باشند. بنابراین بایستی پس از اتمام معافیت موقت از سوی دانشگاه درخواست  تحصیل نمی

قانون  صرفا در صورت احراز سایر شرایط مومی ارایه وه تحصیل به وظیفه عاممجوز اد

 .خدمت وظیفه عمومی مجوز ادامه تحصیل صادر خواهد شد

 و قبل از آن، این قبیل مشموالن باید پس از اعالم قبولی و در زمان ثبت 1354متولدین سال  (4

 .ارایه نمایند معظم رهبری( را نام کارت معافیت دایم هوشمند )معافیت سنی عنایت مقام

دانشگاهی که به صورت حضوری و بدون وقفه  آموزان سال آخر دوره متوسطه یا پیش دانش (5

مجاز تحصیلی  در سنوات 31/06/99تحصیلی مشغول به تحصیل بوده و حداکثر تا تاریخ 

 .شوند تحصیل شناخته میال سالگی تمام( فارغ 20)قبل از 

دانشگاهی که در سنوات مجاز تحصیلی به صورت پیوسته و  مشموالن دیپلم یا پیش (6

مقطع  حضوری فارغالتحصیل شدهاند )مشروط به اینکه از تاریخ فراغت از تحصیل آنان در

سال سپری نشده و همچنین  دانشگاهی تا زمان پذیرش در دانشگاه بیش از یك دیپلم یا پیش

 .نام در دانشگاه نیز وارد غیبت نشده باشند قبل از ثبت

 سالگی تمام( موفق به اخذ دیپلم یا پیش 18آموزانی که قبل از سن مشمولیت )قبل از  دانش  (7

آموزانی که  دانش د. شده باشن( دانشگاهی به صورت حضوری یا غیرحضوری )داوطلب آزاد

شوند  دانشگاهی می سالگی و قبل از سن مشمولیت موفق به اخذ دیپلم یا پیش 17در سن 

سالگی تمام( وارد دانشگاه  18 ) اه پس از رسیدن به سن مشمولیتچنانچه حداکثر تا شش م

باشند در غیر این صورت به دلیل ورود به غیبت، مجاز به  شوند مجاز به ادامه تحصیل می

ماه معرفی، خود را از طریق یکی از  شش ادامه تحصیل نخواهند بود. مگر اینکه در مهلت

و در زمان پذیرش در دانشگاه دارای برگ  به وظیفه عمومی معرفی کرده 10دفاتر پلیس + 

 .اعزام بدون غیبت باشند



دانشگاهی که طی سنوات مجاز تحصیلی مدرك خود را اخذ  آموختگان دیپلم یا پیش دانش (8

 .نشده باشد نموده و دارای برگ اعزام به خدمت بدون غیبتاند و تاریخ اعزام آنان سپری

تبصره: افرادی که تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولی یا پذیرش در دانشگاه 

در غیر  .میباشد، الزم است برابر ضوابط مربوط نسبت به تمدید موعد اعزام خود اقدام نمایند

 .اینصورت به دلیل ورود به غیبت شرایط ادامه تحصیل را از دست خواهند داد

نام و  ربازان حین خدمت( که خدمت دوره ضرورت آنان تا تاریخ ثبتای )س کارکنان وظیفه  (9

باشند،  می شروع به تحصیل به پایان میرسد )این دسته از افراد مجاز به شرکت در پذیرش

 نام در دانشگاه، گواهی یا کارت پایان خدمت ارایه نمایند لیکن باید به هنگام ثبت

پیشدانشگاهی و دارای معافیت تحصیلی طالب علوم دینی دارنده مدرك دیپلم یا   (10

این دسته از طالب، مادامی که اشتغال به تحصیل آنان از سوی مرکز مدیریت حوزه - حوزه

معافیت  علمیه مربوط تایید شود، در صورت موافقت آن مرکز )حوزه علمیه( میتوانند با همان

فیت تحصیلی آنان به هر تحصیلی حوزه، در دانشگاه نیز تحصیل نمایند و در صورتی که معا

ضمنا هنگام  .باشند دلیل از سوی حوزه لغو گردد، مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه نمی

 .نام در ابتدای هر ترم تحصیلی ارایه نامه موافقت و اشتغال به تحصیل حوزه الزامیست ثبت

افقت کارکنان پایور شاغل در نیروهای مسلح با ارایه گواهی اشتغال به خدمت و مو (11

 از سازمان مربوط برای ادامه تحصیل

دانشجویان انصرافی بدون غیبت چنانچه الزاما یکبار انصراف از تحصیل داده باشند   (12

دانشگاه  و تاریخ انصراف آنها نیز در سنوات اولیه بوده باشد و همچنین از تاریخ انصراف در

 .از یکسال سپری نشده باشدو رشته قبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید بیش 

 


