باسمه تعالی
شماره ............................ :
تاریخ ............................ :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

فرم ثبت نام
الف( -احراز هویت )

کارشناس مسئول/سرپرست محترم اداره ثبت نام رشته.............................................. :

احتراماااااااً کلیااااااه اطالعااااااا ،آاااااارمار مرف شااااااماره تل اااااا
قاا /خانم...........................................آرزند .......................به شماره شناسانامه ...................باه کاد
ملااای ........................................کاااه مر زمااا

ررر

دكترررتخصصي

319

مر

نام تائید کننده:
امضاء و مهر

رشته  .....................................سیستم م زشی تمام قت به شماره مانشاو یی ...........................باا
نمره کل  .... .............رتبه کل  ...............................پذیرآته شده است ثبت

گرمید.

ب( -وضعیت نظام وظیفه برادران) مربوط به امور دانشجویان ( ویژه برادران)

کارشناس مسئول /سرپرست محترم اداره ثبت نام رشته........................................

احتراماً ثبت نام نامبرده با رعایت بند  ......از نظر نظام وظیفه بالمانع است.

 -1به پیوست تصویر کارت پایان خدمت  تصویر کارت معافیت دائم  اصل ولوا ا از

سازمان متبوع 

 -2به پیوست فرم شماره ..........
 -3به پیوست اص دفترچه آماده خدمت به تاریخ اعزام ....../...../.....
 -4به پیوست مجوز ثبت نام از پلیس  11 +به شماره  ........................وتاریخ ......................

 -5به پیوست ..................................................................................................

......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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الزاماً متعهد میگرمم چنانکه اماره نظام ظی ه به هرملیل از صد ر معاآیت تحصیلی خ مارا نماید
مو زامامه تحصیل صامر ننماید ثبت نام اینوانب باطل

"کا لم یک

نام تائید کننده:
امضاء و مهر

"تلقای خ اهاد شاد

مرخص ص شهریه پرماختی مر ف گذرانده شده احتمالی حق هیچگ ناه امعاایی از مانشاگاه

نخ اهم ماشت ثبت نام ا لیه به اصرار خ م انوام گرآته است.
نام نام خان امگی
تاریخ امضاء

ت جه:چنانچه از زما صد رای برگ لغایت  02ر ز ضیعت تس یه حساب مانشو از(( احراز
ه یت))به((تس یه نکرمه))تبدیل نش م تثبیت مالی ننمایند آاقد هرگ نه اعتبار خ اهد ب م.

نام و آموزش مربوطه

انتخاب واحد )مربوط به اداره ثبت

ج – (تکمیل و تحویل پرونده واخذ

کارشناس مسئول محترم رشته .................................

احتراماً با اخذ مدارک الزم ثبت نام ،انتخاب واحد نامبرده از نظر اداره ثبت نام

نام تائید کننده:

بالمانع ما باشد.
امضاء و مهر

