
بسمه تعالی

فرم ثبت نام موسسه آموزش عالی دانشستان

مشخصات دانشجو
 نام:  

نام پدر:

تاریخ تولد:

مذهب:دین:ملیت:

تلفن ثابت:

مقدم دانشجویان جدید الورود را به ساحت علم و دانش گرامی میداریم

مقطع تحصیلی: 

شماره شناسنامه:

محل صدور:

کد ملی:

محل تولد: 

وضعیت تاهل: 

نام خانوادگی :  
شماره دانشجویی: 

رشته تحصیلی:

تایید مالی و شناسه پرداخت دانشجو:

تلفن همراه:وضعیت نظام وظیفه: 

مشخصات خانواده دانشجو
تلفن همراه:شغلتحصیالتنسبتنام و نام خانوادگیردیف

1
2
3
4
5
6

      رعایت آیین نامه انضباطی ذیل جهت حفظ شئونات اسالمی و حرمت موسسه / دانشگاه از طرف دانشجوي محترم الزامی میباشد

 1-    رعایت حجاب کامل و رنگ متعارف براي  مقنعه - مانتو - شلوار (خواهران).

آدرس:

 2-    استفاده از مدل ها و لباسهاي متعارف (برادران).
 3-    رعایت حدود شرعی در روابط برادران و خواهران.

 4-    همراه داشتن کارت دانشجویی و ارائه آن هنگام ورود به انتظامات.
 5-    هرگونه فیلمبرداري و عکسبرداري بدون هماهنگی و اخذ مجوز از دانشگاه ممنوع می باشد.

مصرف دخانیات ، پخش فیلم ، موسیقی و فعا لیتهاي سیاسی به نفع احزاب ممنوع می باشد . -7 
 6-    آوردن افراد متفرقه توسط دانشجویان بدون مجوز به دانشگاه ممنوع می باشد.

 7-     مصرف دخانیات ، پخش فیلم ، موسیقی و فعا لیتهاي سیاسی به نفع احزاب ممنوع می باشد .



تعهد نامه:
اینجانب

 نام ونام خانوادگی 
  تاریخ و امضا

مرحله 2 : تذکر کتبی و درج درپرونده .

 ذیربط موسسه موضوع را پیگیري نماییم.

   با مطالعه و آگاهی از نکات مندرج در فرم هاي پیوستی شامل خالصه مقررات و ضوابط آموزشی موسسه
دانشستان بدینوسیله متعهد میشوم که کلیه مقررات و آئین نامه هاي موسسه را رعایت نموده و هر زمان ازنظر آموزشی و انضباطی موسسه منعی

 براي ادامه تحصیل اینجانب اعالم گردد تا ازحضوردرموسسه خودداري نموده و چنانچه دراین مورد اعتراضی داشته باشم کتبا ازطریق  قسمت 

مرحله 3 : تعهد کتبی از دانشجو و اطالع به خانواده دانشجو .

مرحله 4 : درصورت تکرار تخلف به ترتیب تعلیق امتحان یک درس- دو درس و یا بیشتر و در نهایت اخراج از یک نیمسال تا دو نیمسال خواهد بود.

مرحله 1 : تذکر شفاهی و درج درپرونده .
مراحل اجرایی آیین نامه انضباطی:

  تاریخ و امضا

تعهدنامه کسري مدارك:

 نام ونام خانوادگی 
  تاریخ و امضا

           

تذکرات:

      اینجانب                                                    فرزند                    دانشجوي رشته                                                  ورودي سال 

تاییدیه ها:

http www sdi ac ir:// . . . /

است درمورد سهل انگاري و عدم ارائه مدارك تصمیمات الزم را اتخاذ نماید.
متعهد میگردم ازاین تاریخ به مدت یک ماه کسري مدارك مورد لزوم ثبت نام خودرا به موسسه تحویل نمایم درغیر این صورت موسسه مختار

1- موسسه دانشستان هیچگونه تعهدي نسبت به تامین خوابگاه  و سرویس ندارد و همچنین دانشجویانیکه شخصا یا گروهی مایل به کرایه سرویس 
و ثبت نام در خوابگاه هاي خصوصی می باشند باید قبال مراتب را به اطالع موسسه برسانند و پس از اخذ تایید، اقدام نمایند.

2- دانشجویان و خانواده محترم آنان می توانند جهت اطالع از وضعیت تحصیلی خود و آخرین اخبار موسسه به آدرس هاي زیر مراجعه کنند.
http reg sdi ac ir:// . . . /

بایگانی:امور فرهنگی:امور دانشجویی:امور مالی:آموزش:
تاییدیه ها:


