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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 

 این قسمت تنها توسط مسئول ثبت نام تکمیل می شود

 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..................................................................................،
سکونت  آدرس محل

(Residential address) 

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

(email) 

 

)دانشجویان مقطع تحصیلی فعلی و فارغ التحصیالن آخرین مقطع 

 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) 
 

 تعداد جلسات دوره
(number of classes) 

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

 تاریخ پایان دوره
(course end 

date) 
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 روزهای برگزاری دوره 
(class days)  

 نام مدرس دوره
(lecturer name) 

 ساعت برگزاری دوره 

(class time)  
 شهریه دوره )ریال(

(tuition (Rials)) 
 

 
 شماره فیش یا کد رهگیری

(transaction #) 
 روش پرداخت 

method of payment 

نقد □  

(cash) 

4 
 پرداخت شهریه

tuition payment 

 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? 

 

( رعایت کلیه مقررات عمومی دانشگاه نظیر شئونات 1قبل از امضا این فرم موارد زیر را مطالعه بفرمایید: ) متقاضی محترم شرکت در دوره های آموزشی آزاد پردیس دانشکده های فنی،
( پس از 3)( تاریخ شروع هر دوره آموزشی در بعضی شرایط ممکن است تا یک هفته به تاخیر بیافتد. 2اسالمی، نظم، انضباط و حضور به موقع در کالس برای کلیه داوطلبان الزامی است. )

( کلیه کالس ها مطابق برنامه زمانبندی اعالم شده برگزار خواهد گردید و در صورت هرگونه تغییر احتمالی 4)واریز شهریه هر دوره به حساب، مبلغ به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. 
( کلیه 6ت نام و شروع دوره، هیچگونه حقی را جهت انصراف داوطلب ایجاد نخواهد کرد. )( عدم شرکت در کالس ها بعد از ثب5در برنامه کالسی مراتب به اطالع داوطلبان خواهد رسید. )

نام تسلیم نماید. در غیر این صورت مرکز  داوطلبان موظف هستند شهریه هر دوره را حداکثر یک هفته قبل از اولین جلسه کالس ها تسویه نموده و همچنین مدارک الزم را به متصدی ثبت
 ( این دوره یک دوره آموزش کوتاه مدت آزاد است و ختم به صدور مدرک دانشگاهی نمی شود.7)بال صدور گواهی پایان دوره نخواهد داشت. مسئولیتی در ق

   
Dear applicant before signing this form carefully read the bellow terms and conditions: (1) obliging to all University of Tehran rules and 

guidelines including Islamic culture, ordinance and on time, attendance is mandatory. (2) In some occasions, the start date of the courses 
might be delayed by a week. (3) After payment of tuition, it cannot be reimbursed by any means. (4) All classes will be held on time based 

on the distributed schedule; in rare occasions if a class needs to be re-scheduled you will be notified in advance. (5) Not attending the 
classes after complete registration and start of class will not grant any right of cancellation. (6) All applicants should pay the full amount of 

tuition maximum one week before the start of the first class and send the payment document to the registration representative. Otherwise, 
the Center has no responsibility for issuing certificates. (7) THIS REGISTRATION IS FOR A SHORT TERM COURSE AND WILL NOT LEAD TO A 

UNIVERSITY DEGREE. 

6 
 امضا و تایید

Signature and 
confirmation 

 

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

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

 (student Signatureدانشجو/ ) امضا

 
 (registration representative)امضا مسئول ثبت نام / 

 


