شماره بازنگری / 0 :کد فرم F-00-050 :

به دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
خوش آمدید

دفترچه پذیرش و ثبت نام دانشگاه
دریانوردی و علوم دریایی چابهار

اداره خدمات آموزشی

بسمه تعالی

دانشجوی گرامی
شماره بازنگری /0 :کد فرم F-00-050 :

با سالم
ضمن تبریک موفقیت جنابعالی و باعرض خیر مقدم ،خواهشمند است با نهایت دقتت جتداوا ایتن
دفترچه را تکمیل و در قسمت های تعیین شده امضا نمائید.
نام

وضعیت نظام وظیفه

نام خانوادگی

قبولی دوره

نام پدر

رشته تحصیلی آخرین دوره

شماره شناسنامه

ساا اخذ آخرین مدرک تحصیلی

محل صدور

سهمیه ثبت نام در کنکور

محل تولد

سایر مدارک تحصیلی

تاریخ تولد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی

روز /ماه/ساا
در صورت شاغل بودن در آموزش و پرورش
شهرستان
استان

منطقه

روستا

بخش

نشانی دقیق محل سکونت
استان

شهرستان

منطقه

ناحیه

بخش

روستا

خیابان

کوچه

پالک

شماره تلفن منزا

شماره تلفن محل کار

تارخ و امضا دانشجو

شماره بازنگری /0 :کد فرم F-00-050 :

لطفاً مشخصات الزم را پس از تکمیل امضا فرمایید
اینجانب

فرزند

دارای شماره شناسنامه

صادره از

متولد

ساکن :
که در آزمون سراسری ستاا .................در گتروه آموزشتی در رشتته ..............................
دانشگاه....................................پذیرفته شده ام متعهد می شوم:
.0فارغ التحصیل دانشگاهها و موسسات آموزش عتالی داختل و ختارز ازکشتور در مقطت
باال تر از کاردانی نمی باشم.
.2دانشتتجوی فعلتتی و اخراجتتی دانشتتگاهها و موسستتات آمتتوزش عتتالی داختتل کشتتور
نمی باشم.
.3قبل از تاریخ.......................دانشجو بوده ام و حداکثر لغایتت.......................از تحصتیل
انصراف قطعی حاصل نموده و گواهی از موسسه آمتوزش عتالی ریتر بطتو اداره کتل امتور
دانشجویان مربوط را دریافت داشته ام در صورت عدم صتحت مطالتب فتوی ایتن دانشتگاه
می توانداز تحصیل اینجانب ممانعت بعمل آورده و مطابق مقررات مربوطه اقدام نماید.
امضاء دانشجو

شماره بازنگری / 0 :کد فرم F-00-050 :

نام :
نام خانوادگی :
شماره دانشجویی :

شبانه

روزانه

سهمیه:
مناطق

منطقه

خانواده شهدا

شاهد

رزمندگان

آزادگان

عشایر

مناطق محروم

دبیری

نهضت سوادآموزی

جهادگران

مدارک مورد نیاز نظا م قدیم
اصل گواهی دیپلم
گواهی موقت دیپلم
ریز نمرات دو ساا ما قبل دیپلم
مدارک مورد نیاز نظام جدید
گواهی موقت پایان دوره آموزش متوسطه

ریز نمرات دوره متوسطه

گواهی موقت پایان تحصیالت دوره پیش دانشگاهی

اصل مدرک دیپلم

ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی

اصل مدرک دوره پیش دانشگاهی

دانشکده محل تحصیل
دانشکده علوم دریایی

دانشکده مهندسی دریا

دانشکده حمل و نقل دریایی

امضا دانشجوء

مسوا بررسی پرونده
امضاء

شماره بازنگری / 0 :کد فرم F-00-050 :

وضعیت دقیق نظام وظیفه
از چه نوع معافیتی استفاده می کنید عالمت بزنید.
معافیت تحصیلی

کارت پایان خدمت

معافیت دایم تحصیلی

معافیت موفت پزشکی

معافیت دایم کفالت

معافیت موقت کفالت

اینجانب متعهد می شوم که بعد از پایان اعتبار موقت در خصوص تمدید آن اقدام نمایم.
کلیه دانشجویانی که از حوزه وظیفه عمومی دفترچه آماده به خدمت دریافت داشته اند موظفند که
دفترچه مذبور را به امور پذیرش و ثبت نام اداره کل آموزش تحویل نمایند.
در صورت استفاده از سهمیه آزمون نسبت به تکمیل اطالعات زیر اقدام نمایید.
سهمیه خانواده معظم شهدا

نسبت به شهید

سهمیه جانبازان

درصد جانبازی

سهمیه آزادگان

مدت اسارت

سهمیه رزمندگان

مدت خدمت در جبهه

سوابق تحصیلی دانشجو
رشته تحصیلی دیپلم

تارخ اخذ

هنرستان

مدرک

دبیرستان

رشته تحصیلی فوی دیپلم

شهرستان

محل تحصیل
شهرستان

اینجانب متعهد می شوم با توجه به عدم ارائه تاییدیه دیپلم یا فوی دیپلم خود ایتن متدارک را
تا تاریخ................به امور پذیرش و ثبت نام ارائه دهم.
امضاء

شماره بازنگری / 0 :کد فرمF-00-050:

مشخصات دانشجو در لیست سازمان سنجش کشور
شماره صفحه
ردیف قبولی
سهمیه قبولی در منطقه

کد

رشته قبولی در دانشگاه

جنس

شماره داوطلبی

نام و نام خانوادگی

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

نوع دیپلم

استان محل اقامت

محل اخذ دیپلم

استان

شهر

بخش

محل اخذ ماقبتل استان

شهر

بخش

دیپلم

محتتتل اختتتذ دو استان

بخش

شهر

ساا ما قبل دیپلم
کارشناسی

رشته تحصیلی قبولی

کارشناسی نا پیوسته

کاردانی ناپیوسته

کاردانی

در دانشگاه

سهمیه مهر ماه

سهمیه بهمن

نشانی دقیق محل کار

مجرد

متاهل

تلفن تماس محل کار پدر یا مادر

تلفن تماس منزا

پدر

دین

مادر

مذهب

آدرس دقیق پستی و تلفن :
اینجانب متعهد می شوم در صورت تغییر محل سکونت نشانی جدید را سریعاً اعالم نمایم.
امضاء

بسمه تعا لی
کمیته انظباطی دانشجویان
پرسشنامه دانشجویی
شماره بازنگری / 0 :کد فرم F-00-050 :

نام خانوادگی ......................:
نام :
نام پدر :

محل صدور...................................:تاریخ تولد...................:

شماره شناسنامه :

 .3رشته

.0نام دانشکده.2 .............................................:شماره دانشجویی
تحصیلی....................:
.4در چه مقطعی تحصیل می کنید؟
.5وض ازدواز:

کاردانی

ازدواز نکرده

.6وضعیت نظا م وظیفه:

کارشناسی ارشد

کارشناسی

ازدواز کرده(دارای همسر

معافیت تحصیلی

دکتری حرفه ای

فاقد همسر :بر اثر فوت

معاف از خدمت

دکتری
تعداد فرزندان

بر اثر طالی

کارت پایان خدمت

.7دین .................................:مذهب.8 .....................................:نوع دیپلم.9................................:ساا اخذ دیپلم
.00محل اخذ دیپلم :استان  .....................:شهر ....................ناحیه یا منطقه ....................نام آموزشگاه ........................:
شخصی

.00محل تا مین مخارز:

والدین

.02نوع محل سکونت:

خوابگاه دانشجویان

کمک هزینه
نزد پدر و مادر

سایر با رکر نام....................:

اجاره

.03آدرس محل سکونت در چابهار ......................................................................:

سایر با توضیح ......:
تلفن :
تلفن :

.04آدرس محل سکونت در شهرستان :محل سکونت.............................................

.05آیا غیر از تحصیل بکار دیگری مشغوا هستید؟ ..............................................نوع فعالیت را رکر کنید :
تلفن :

.06آدرس محل کار :

چنانچه قبل از تحصیل در رشته فعلی ،تحصیالت باالتر از دیپلم داشته اید مشخصات رشته تحصیلی قبلی و در غیر این صورت مشخصات رشته
فعلی را در جدوا ریل بنویسید :

.07نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی
.09رشته :

.08ساا ورود به دانشگاه یا موسسه عالی

20مقط تحصیلی

.20تعداد واحدهایی که گذرانده اید :

.22شماره کارت دانشجویی
 .23آیا در دوران آموزش عالی ترک تحصیل داشته اید؟ خیر
 .24آیا در دوران آموزش عالی تغییر رشته داده اید؟

بلی

خیر بلی

از تاریخ

تا تاریخ

نام رشته تحصیلی قبلی :

.25در فاصله بین اخذ دیپلم و قبولی در دانشگاه به چه کاری مشغوا بوده اید ؟
.27آیا قبولی شما در دانشگاه بصورت مشروط بوده است؟

.26سهمیه قبولی در دانشگاه:

.28در صورتیکه سابقه محکومیت قضایی ،احضار و دعوت دستگیری زندان و...داشته اید با رکر تاریخ وعلت و مرج مربوطه توضیح دهید:
 .29چنانچه در بین نزدیکان و اقوام شما شحصی دارای محکومیت قضایی ،احضار دعو ت ،دستگیری و زندان یتا اعتدام شتده استت در قستمت پتایین توضتیح
دهید.
ردیف

نام خانوادگی

نسبت

مرج رسیدگی

تاریخ

اتهام

محکومیت

شماره بازنگری / 0 :کد فرم F-00-050 :

-30مشخصات خانواده ،پدر ،مادر ،همسر ،برادران و خواهران.
ردیف

نام و نام

نسبت

خانوادگی

نام

میزان

شغل

پدر تحصیالت

آدرس محل کار
و محل سکونت

-30مشخصات  3نفر از دوستان صمیمی و نزدیک و یا سه نفر که شما را بقدر کافی بشناسند.
ردیف

نام و نام

میزان

خانوادگی

تحصیالت

شغل

مدت

آدرس

آشنایی

شماره
تلفن

-32فعالیتهایی که از پیروزی انقالب تا کنون داشته اید.
ردیف

نام نهاد یا ارگان

محل خدمت

از تتتتتاریخ

تتتتتا

علت کناره گیری

تاریخ

تاریخ :

امضاء دانشجو

مهر دفتر ثبت نام

شماره بازنگری / 3 :کد فرم F-00-020 :
شماره دانشجویی :

نام و نام خانوادگی :

نام پدر :

جنس  :دختر

ساا تولد :

شماره شناسنامه :

محل صدور :

آدرس :

پسر

وضعیت تحصیلی :

در حاا تحصیل

فارغ التحصیل

انتقاا توام با تغییر رشته

میهمان به دانشگاه

انصراف اخراز

ترم ورود :

تاریخ شروع به تحصیل :

نوع دوره  :روزانه
مقط :

انتقالی

شبانه

کارشناسی

سهمیه نهایی :

دانشکده :

رشته :

کاردانی
منطقه 2

منطقه0

آزادگان

منطقه3

جانبازان

نهادها

مناطق

تاریخ توقف تحصیل :

شاهد

خانواده شهدا

رزمندگان عشایر

مناطق محروم

شماره داوطلب :

نوع سکونت :

بومی

غیر بومی

دین  :اسالم

کلیمی

مسیحی

وضعیت تاهل :

متاهل

مجرد

زرتشتی

تعهد خدمت :

ساا اخذ دیپلم :

زبان آزمایشی :

استان تولد :

معدا دیپلم :
بخش تولد :

شهر تولد :

نوع دیپلم :
استاد راهنما :
وضعیت نظام وظیفه :مشموا است و دفترچه دارد
معافیت پزشکی یا کفالت

دارای کارت پایان خدمت

وضعیت مدرک  :فاقد ارزش تحصیلی
فاقد عکس

مشموا است ولی دفترچه ندارد

کامل

فاقد دفترچه نظام وظیفه

سرباز ترخیصی

فاقد دیپلم

معافیت موقت

معافیت دائم

فاقد مدارک ساا سوم و چهارم
فاقد فیش بانکی

فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت

فاقد برگ درخواست تائید دیپلم

کد ملی :

شماره پاسپورت :

رتبه ترم پیش :

شغل پدر :

شماره تلفن همراه :

محل پیش دانشگاهی :

معدا پیش دانشگاهی :

ساا اخذ فوی دیپلم :

ملیت  :ایرانی

اتباع خارجه

بورسیه :

نام خوابگاه :

شماره اتای :

معدا فوی دیپلم :
آدرس موقت خوابگاه:

شماره بازنگری / 0:کد فرم F-00-054 :
فرم شماره1

بسمه تعالی
تاریخ...................
شماره..................

نمونه فرم اخذ تعهد از فارغ التحصیالن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل و خارز از کشور و
دانشجویان فعلی انصرافی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
( برای پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دوره روزانه و شبانه)
اینجانب.......................فرزند............متولد.............دارای شماره شناسنامه.................صادره از...............
ستتتتاکن.........................کتتتته در آزمتتتتون سراستتتتری ستتتتاا.............در گتتتتروه آموزشتتتتی....................در
رشته..........................دانشگاه/موسسه آموزشی......................................پذیرفته شده ام متعهد می شوم :

 .0فارغ التحصیل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل و خارز کشتور در مقطت بتاالتر
از کاردانی نمی باشم.
.2دانشجوی فعلی و اخراجی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور نمی باشم.
.3قبل از تاریخ..............دانشتجو بتوده ام و حتداکثر لغایتت  ..............از تحصتیل انصتراف
قطعی

حاصل نموده و گواهی از موسسه عالی ریربط و اداره کل امور دانشجویان مربوط

را دریافت داشته ام.
ضمناًدر صورت عدم صحت مطا لب فوی این دانشگاه/موسسه می تواند از تحصیل اینجانتب در هتر
مقطعی از تحصیل ممانعت بعمل آورده و مطابق مقررات اقدام نماید.
تاریخ :

نام و نام خانوادگی :
امضاء :

شماره بازنگری / 0:کد فرم F-00-055 :
بسمه تعالی

فرم شماره 4

تاریخ.......................
شماره.......................

فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان منطقه ،1خانواده معظم شهدا ،رزمندگان ،آزادگان
،جانبازان انقالب اسالمی برای کلیه رشته ها در ازمون سراسری سال...........
اینجانب  :نام................نام خانوادگی......................................فرزند.................متولد ساا..................به شتماره شناستنامه
.............صادره از..............محل تولد.............ساکن......................................که درگروه آزمایشی...............................در
آزمون سراسری ساا...........در رشته(................................بجز رشته های دبیری)در مقط ...................دانشگاه یتا موسسته
آموزش عالی جزو داوطلبان از سهمیه منطقه یک و یا سایر سهمیه ها (بجز ستهمیه منتاطق 2و )3پذیرفتته شتده ام در کمتاا
میل و اختیار ضمن عقد خارز الزم متعهد و ملتزم می شوم که پس از تعیین تکلیتف ختدمت وظیفته عمتومی بمتدت یتک
برابر زمان تحصیل خود در مناطقی که:
.0وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی تعیین می کند (برای رشته های تحصیلی گروه آموزش پزشکی)
.2سازمانها و ادارات دولتی و ارگانها و نهادهای انقالب استالمی تعیتین متی کننتد (بترای ستایر رشتته هتا) در وهلته اوا در
صورت نیاز وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمانها و ادارات دولتی و ارگانها و نهادهای انقالب اسالمی (بتر
حسب موارد  0و  )2خدمت نمایم و در صورت عدم نیتاز وزارتخانته هتا و یتا ستازمانهای متذکور در بختش خصوصتی بته
تشخیص با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی خدمت نمایم .چنانچه ظرف یکساا پس از پایان تحصتیل (بتدون احتستاب
خدمت وظیفه عمومی) و انجام خدمت به نحو فوی استنکاف نمایم ،وزارت علوم ،تحقیقتات و فنتاوری و وزارتخانته هتای
مربوطه مجاز و مختارند عالوه بر استرداد و برابر هزینه های سرانه در طوا مدت تحصتیل از تحویتل متدارک تحصتیلی تتا
انجام خدمت مذکور خودداری نمایند .مفاد این تعهد به معنی اجرای تعهد آموزش رایگان می باشد و به موجب ایتن تعهتد
ضمن عقد خارز الزم به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارتخانه های مربوطه وکالت می دهم در صورت تخلتف از
مفاد این تعهد و استنکاف از آن به خارز از حیطه اقتدار ایجانب نباشد دو برابر هزینته هتای مصتروفه سترانه دانشتجو را در
مدت تحصیل از امواا اینجانب برداشت نمایند .تشخیص وزارت علوم ،تحقیقتات و فنتاوری و وزارتخانته هتای ریتربط در
مورد کیفیت تخلف و میزان هزینه های مصروفه غیتر قابتل اعتتراض بتوده و صترف اعتالم وزارتخانته هتای متذکور بترای
اینجانب قطعی و الزم االجرا است.
توضیح  :برای رشته های گروه آموزشی پزشکی
-0خدمت مذبور (تعهد) جزو خدمات قانونی گروه پزشکی محسوب می شود.
-2تا انجام تعهدات مذکور در این تعهد نامه حتق شترکت در در جتات تحصتیلی بتاالتر را نتدارم مگتر بتا موافقتت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
تاریخ :

امضاء

شماره بازنگری /0 :کد فرم F-00-056 :
فرم شماره 5

بسمه تعالی
تاریخ........................
شماره......................

فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی(به غیر از رشته های
گروه آموزش پزشکی و دبیری) سهمیه های مناطق  2و  3در آزمون سراسری سال ......
اینجانب :نام  ......................نام خانوادگی...................................فرزند ......................متولد ساا............به شتماره
شناسنامه ...................صتادره از........................محتل تولتد.....................ستاکن........................................کته در
گروه آزمایشی ........................در رشته.........................................مقط ...................................دانشگاه  /موسسته
آموزش عالی...........................................................

با استتفاده از ستهمیه منطقته2

ومنطقته 3

پذیرفتته

شده ام  ،در کماا میل و اختیار ضمن عقد خارز الزم متعهد و ملتتزم متی شتود کته پتس از گذرانتدن دوره تحصتیلی در
مقط فوی پس از تعیین تکلیف خدمت وظبفه عمومی به مدت یک برابر زمان تحصیلی خود (بترتیب اولویتت ) در منتاطق
ریل:
 -0شهرستانهای واق در سهمیه منطقه ثبت نامی در آزمون سراسری.
 -2مناطق محروم تر به تشخیص وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
در وهله اوا در صورت نیاز سازمانها و ادارات دولتی و ارگانها و نهاد های انقالب اسالمی بته تشتخیص و معرفتی ستازمان
مدیریت و برنامه ریزی و در صورت عدم نیتاز ستاز مانها و ارگانهتای متذکور در بختش خصوصتی بته تشتخیص و معرفتی
وزارت کار و امور اجتماعی خدمت نمایم .چنانچه ظرف یک ساا پس از پایان تحصیل ( بتدون احتستاب ختدمت وظیفته
عمومی) از انجام خدمت بنحو فوی استتنکاف نمتایم ،وزارت علتوم ،تحقیقتات و فنتاوری مجتاز و مختتار استت عتالوه بتر
استرد اد دو برابر هزینه های سرانه دانشجو در طوت مدت تحصیل از تحویتل متدارک تحصتیلی تتا انجتام ختدمت متذکور
خودداری نماید .مفاد این تعهد مان از اجرای تعهد آموزش رایگان نبوده و تعهد آمتوزش رایگتان را پتس از اتمتام تعهتد
مذکور انجام خواهد داد .به موجب این تعهد ضمن عقد خارز الزم به وزارت علوم  ،تحقیقات و فنتاوری وکالتت
دهم در صورت تخلف از مفاد این تعهد و استنکاف از آن که خارز از حیطه اقتدار اینجانب نباشد دو برابر

متی

هزینه هتای

مصرفی سرانه دانشجو را در مدت تحصیل از امواا اینجانب برداشت نماید.
تشخیص وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در مورد کیفیت تخلف و میزان هزینه های مصروفه غیر قابل اعتراض بوده و
صرف اعالم وزارت مذکور برای اینجانب قطعی و الزم االجرا است.

تاریخ :

امضا

