
 
 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 

 دانشگاه کوثر 

 ثبت نام دانشجوی جدید  

 مشخصات فردی 

 دوره روزانه(-مقطع کارشناسی    -دانشکده علوم پایه -دانشکده فنی و مهندسی -انسانی )دانشکده علوم
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 :محل تولد
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 :وضعیت سکونت خانواده                                                              :کدپستی

   

 :(محل سکونت فعلی خانواده اقامتگاه قانونی)آدرس دقیق  

 

 

 

  : تعداد فرزند                         :وضعیت تاهل                                                                        تلفن تماس:

 

 :عنوان شغل                  :                            وضعیت شغلی

 

       :وضعیت جسمانی
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                                                                                                              :                             شماره همراه والدین 

 خود )پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر( را بطور دقیق در جدول زیر مشخص نمائید:  مشخصات خانواده  -1جدول  

 ------:روستا ----------:بخش ----------------:شهرستان --------------------:استان

 غیربومی           بومی

 -------------------------ثابت 

همراه    -------------------تلفن 

-          

 معلول        سالم



 ردیف 
نام و نام 

 خانوادگی
 شغل سن

درآمد  

 ماهیانه 
 صیالتتح

وضع  

 تاهل

تعداد 

 عائله 
 آدرس محل سکونت و تلفن  محل کار 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 مشخصات سه نفر از دوستان صمیمی و نزدیک و اقوام شما شخصی خود را در جدول زیر بنویسید؟-2جدول  

 شغل میزان تحصیالت  نام و نام خانوادگی ردیف 
مدت  

 آشنایی
 تلفن  آدرس

 

 

 

      

 
 تحصیلی  مشخصات-3جدول

 

      رشته:                                                                            سهمیه پذیرش:                                

 

  :ورودنیمسال                              :سال ورود                                  :                    نحوه ورود

 

 کارشناسی مشخصات تحصیالت دوره  -4جدول

 

 تاریخ اخذ مدرک کارشناسی:                                    معدل :                         دانشگاه:

 چنانچه قبال دانشجو بوده اید جدول زیرا کامل کنید:  -5جدول  

 شماره دانشجویی نام دانشگاه
رشته  

 تحصیلی 

مقطع  

 تحصیلی 

تعداد 

واحدهای 

 گذرانده 

سال ورود  

 به آن 

سال خروج  

 از آن 
 )*( وضعیت  تحصیلی

        

 مهمان، *انتقال، انصرف، تغییر رشته، فارغ التحصیل
 

 

 

 -2-صفحه 

 



 

 و تحقیقات و فناوری  موزارت علو

 دانشگاه کوثر 

 قبل از ورود به دانشگاه به چه کاری مشغول بوده اید؟-1

 

 بکار قبلی، یا کار دیگری مشغول هستید؟ آیا در حال حاضر-2

 

 آدرس محل کار:-3

 

 آیا بورسیه سازمان و وزارتخانه ای هستید؟-4

 

 در صورت مثبت بودن پاسخ، نام سازمان یا وزارتخانه را ذکر کنید؟-5

 خیر            آیا پدر شما در قید حیات می باشند؟ بله-6

 تی خانواده ی شما بر عهده چه کسی است؟چنانچه پدر شما فوت نموده اند، سرپرس-7

 

 آیا معلول جسمی هستید؟-8

 

  در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع و درصد معلولیت خود را ذکر نمائید؟-9

 پوشش  سازمان یا نهادخاصی هستید یا خیر؟ آیا  تحت  -10            

  خانواده شهدا           سازمان بهزیستی          کمیته امداد امام خمینی)ره( 

        سایر                          جانبازان           و امور ایثارگرانبنیاد شهید              

در صورتی که توضیحاتی دارید که در پرسشنامه مطرح نشد می توانید، جهت شناخت بهتر وضعیت شما -11

 . مه نمائیدموثر باشد، در برگه جداگانه ای نوشته و ضمیمه پرسشنا

 موفق و مؤید باشید                               

 امضاء و اثر انگشت دانشجو                                                                                         

 

 -3-صفحه 



 بسمه تعالی

 )کارشناسی( دانشجویان شاهد و ایثارگرفرم مخصوص ثبت و نگهداری سوابق اطالعات  

 

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

 جنسیت: زن            مرد         ..........................................محل تولد :               .... ..........................تاریخ تولد:

 متاهل وضعیت تاهل:مجرد                    ..........................................کد ملی :      ...........................شماره شناسنامه:  

 ... ............................................................................................................................................................... آدرس محل سکونت:

 ....................................  محل صدور شناسنامه:

 ....................................  تلفن ثابت:                          .................................... تلفن همراه:

 ....................................  شماره دانشجویی:

 ....................................   رشته تحصیلی: 

      نیم سال دوم   نیم سال اول                 ............................. سال ورود به دانشگاه:  

             ................ ..........................  :آخرین مدرک تحصیلی 

             ................ ..........................رشته تحصیلی: 

********************************************************************* 

      ...................... نسبت با ایثارگر:    .........................کد ایثار:     ................................. ثارگر:نام و نام خانوادگی شاهد یا ای             

       ................ ......................... درصد و نوع ایثارگری:

       ...... ............................درصورت فوت تاریخ فوت:                  ................ .........................آیا ایثارگر در قید حیات است؟ 

        ...... .........................................  شهر محل پرونده:                                   .........................................استان محل پرونده: 

       ......................................... تنظیم: تاریخ

       ......................................... شماره حساب:

  

 امضاء و اثر انگشت دانشجو                                                                                                



 گاهی دانشجویان از قوانین انضباطی  آ: 1کاربرگ شماره 

 

 

 

 اوصیکم بتقوی اهلل و نظم امرکم امام علی)ع(

 

 کوثر)ویژه خواهران( مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه

 نیمسال اول   1400-1401سال تحصیلی 

 
 با اهدای سالم و عرض خیر مقدم حضور دانشجوی ارجمند:

ها تاکید شده است. دانشگاه های دینی نیز بر آن شوند که در آموزهارتقاء و پیشرفت هر جامعه محسوب می  تندرستی و امنیت دو شرط مهم و ضروری 
ن و فرهیختگان  نیز از این امر مستثنی نیست ولکن به دلیل حضور نخبگان جامعه در این محیط و رسالت خطیر جامعه دانشگاهی در تولید علم و پرورش متخصصا 

لذا ضمن تاکید بر حفظ جایگاه رفیع  دانشگاه و اهمیت سالمت این برقراری امنیت و جو س از آرامش و اعتماد در دانشگاه از اهمیت مضاعف برخوردار است.  رشار 
گاه کوشش رود؛ با رعایت مقررات و پرهیز از تخلفات، در حفظ محیط سالم دانشمحیط  در راستای تامین حقوق دانشگاهیان و حفظ کرامت  دانشجویان، انتظار می

راست این  در  بسپارید.   دانشگاهی  مراجع ذیصالح  به  را  رسیدگی  روند  دانشجوئی،  شئونات  و  قانون  امور خالف  مشاهده   بروز  موارد  در  و  آئین کنید  انضباطی  ا؛  نامه 
 به شرح  زیر تعیین کرده است:  نامه اجرائی آن به منظور حفظ شأن و منزلت دانشگاهیان، مراجع رسیدگی به جرایم احتمالی رادانشجویان و شیوه

( شورای مرکزی انضباطی مستقر در سازمان امور دانشجویان  3( شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه، 2( شورای انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه، 1
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

باشند همواره در ارتقاء جایگاه علمی و فرهنگی و حفظ میثاق دانشگاهی یخوشبختانه دانشجویان دانشگاه کوثر)ویژه خواهران( که از نخبگان جامعه م
د دانشگاه و در اجرای خود اهتمام ورزیده و نیاز به برخوردهای قانونی در مقابل تخلفات دانشجویی به ندرت ایجاد شده است. معذلک جهت اطالع دانشجویان نو ورو 

اجرایی مصوب سال    شیوه موارد 98نامه  به اهم  این    ،  مراعات آن در دانشگاه ضروری است؛ در  که  قانونی  و  اداری، سیاسی و اخالقی  و  آموزشی  تخلفات عمومی، 
بینی    شود. الزم به ذکر است؛ برای هر یک از تخلفات زیر تنبیهاتی از احضار و اخطار شفاهی تا اخراج از دانشگاه و معرفی به مراجع قضایی پیشمختصر اشاره می

نامه  انضباطی و شیوه نامه است، در بین دانشجویان عزیز دانشگاه کوثر)ویژه خواهران(  مصداق نخواهد داشت. در صورت نیاز به مطالعه کامل آیین  گردیده و امید
عه نموده و یا جهت مشاوره  مراج stu.kub.ac.irتوانید  به دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه و یا وبگاه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به آدرس  اجرایی می

 تماس حاصل فرمایید.  129داخلی  058 -32414610 -12انضباطی با شماره 
  تخلفات: 

 الف( جرائم عمومی: 
 تهدید، تطمیع ، توهین ، فحاشی ، هتاکی ، افترا یا نشر اکاذیب؛ -
 جعل و تزویر، ) جعل امضاء، جعل استاد، جعل عنوان(؛ -
 ضرب و جرح ؛ -
 ، سرقت علمی ؛سرقت اموال  -
 ارتشاء ، کالهبرداری ، اختالس ، قتل ؛ -
 هرگونه فعالیت و ارتباط با شرکتهای هرمی.-

 ب( تخلفات آموزشی و اداری: 
 تخلف یا تقلب در امتحانات یا تکالیف مربوطه؛-
شخص - جای  به  حضور  یا  خود  جای  به  دیگری  شخص  فرستادن 

 دیگر در جلسه امتحان ؛ 
مزاح- یا  وقفه  یا  امور  اخالل  و  دانشگاه  های  برنامه  اجرای  در  مت 

 خوابگاهها؛ 
 خسارت زدن به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت .-

دینی-ج تعرضات  به  یا   -رسیدگی  و  سیاسی  تخلفات 
 امنیتی:

دادن اطالعات خالف واقع یا کتمان واقعیت از روی عمد که با منافع 
 ملی و امنیت عمومی در تعارض باشد؛

 ر گروه های محارب یا مفسد یا هواداری از آنها؛ عضویت د-
برگزاری  - و  آشوب  و  بلوا  ایجاد  یا  براندازی  به  منجر  اعمال  ارتکاب 

 تحصن یا تجمع بدون مجوز از مراجع قانونی 
-  ، خواری  روزه  به  تظاهر  )مانند  ملی  یا  اسالمی  شعائر  به  توهین 

 المیه و نظایر آن(.توهین به حجاب ، فحاشی ، شعار نویسی ، پخش اع
 د( تخلفات اخالقی:

استعمال و توزیع سیگار و مواد مخدر اعتیارآور، شرب خمر ، قمار و  -
 ... ؛ 

 استفاده با توزیع نوارها و لوح های صوتی و تصویری غیر مجاز؛ -
 استفاده یا توزیع کتب، مجالت و عکس های مستهجن؛-
 تخلفات رایانه ای و الکترونیکی؛  -
رعایت  - دیگران،  عدم  حقوق  رعایت  عدم  )مانند  دانشجویی  شئون 

 ایجاد درگیری، پرخاشگری، و ...( 
 کوثر)ویژه خواهران( دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه 

   نام و نام خانوادگی:  -مشخصات فردی 

 وضعیت تاهل شماره ملی تاریخ تولد نام پدر

    

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی شماره دانشجویی دین ومذهب

    

 تلفن همراه همسر  تلفن همراه مادر تلفن همراه پدر تلفن همراه دانشجو

    

 نشانی محل سکونت خانواده:

یر در شماره  توجه: هرگونه دعوت احتمالی شما به شورای انضباطی، از طریق تماس با شماره همراه ارائه شده خواهد بود؛ ضروری است در صورت هرگونه تغی
 رسانی شود.های اعالمی، مراتب در اسرع وقت به این شورا اطالعستما

  باشد. اینجانب مفاد کاربرگ را مطالعه و تایید آن به منزله قبول و امضای موارد فوق می
 دانشجوامضاء و اثر انگشت                     تاریخ                                                                                                         

 

 

 شورای مرکزی انضباطی -(1کاربرگ شماره )

شووورای انضووباطی 

 دانشجویان 



 



 

 فرم شناسنامه فرهنگی دانشجویان 

 

 

 دانشجوی گرامی:  

برای رشد و شکوفای بستری مناسب  با ایجاد  تا  توانمندی ها و استعدادهای خود یاری دهید  با تکمیل این فرم ما را در شناخت  ی استعدادهای شما  خواهشمند است 

 زمینه مشارکت کلیه دانشجویان را در فعالیت های فرهنگی وفوق برنامه دانشگاه فراهم آورد.  عزیزان، بتوان 

 مشخصات دانشجو: 

 صادره از :            شماره شناسنامه:  نام خانوادگی )کامل(:   نام: 

 رشته تحصیلی:   مذهب:    دین:  کد ملی: 

 مقطع تحصیلی: د:تاریخ تول              □ مرد □ جنسیت:  زن شماره دانشجویی:

 تلفن همراه: ایمیل: مرکز:  استان: 

 : مشخصات ایثارگری

      فرزند آزاده        فرزند جانباز       فرزند شهید     خانواده شهید

 توانمندی ها و مهارت های دانشجو:الف( 

 توانمندی ها  میزان آشنایی و تسلط خود را در رشته های قرآنی زیر مشخص نمایید. -1

 ضعیف  متوسط  خوب 

    روخوانی و روانخوانی 

    تجوید 

    صوت و لحن 

    مداحی و مرثیه خوانی 

    ترتیل 

    قرائت ادعیه 

    تواشیح 

    مفاهیم و تفسیر قرآن 

 در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامیک از موارد زیر شامل شما می گردد.    □خیر   □بله    آیا حافظ قرآن می باشید؟ -1

     □جزء سی ام   □ جزء    5        □جزء  10  □ جزء   20    □ کلحافظ 

 □ خیر        □بله    آیا در زمینه داوری مسابقات قرآنی تجربه ای دارید؟  -2

 □ خیر  □ بله   آیا در مسابقات قرآنی رتبه کسب کرده اید؟ -3

 شته ای؟ ..................... (  در چه ر□استانی     □کشوری    □ملی     □)بین المللی در صورت مثبت بودن : در چه سطحی؟ -4

 توانمندی ها  تا چه میزان در فعالیت های فرهنگی زیر مهارت دارید؟  -6

 ضعیف  متوسط  زیاد

    بازیگر تئاتر و سینما 

    خوشنویسی 

    طراحی 

    شعر و ادب 

    موسیقی

    فیلمبرداری و عکاسی 

    مطبوعات و نشریات 

    گرافیک و صفحه آرایی 

    نرهای تجسمی ه

    انیمیشن سازی 

    پژوهش های فرهنگی 

    مشاوره 

    گری مجری

    داستان نویسی 

    صنایع دستی 

    کارگردانی، مستندسازی 

    برنامه نویسی کامپیوتر و موبایل 

 



    زبان خارجی ) انگلیسی ، عربی، و......( 

 

 م شناسنامه فرهنگی دانشجویان ادامه فر                                                                            

 ......................................... رشته تحصیلی:      .................... .............................نام و نام خانوادگی : 

 ورت مثبت بودن پاسخ، در موارد ذیل مشخص نمایید.در ص    □ خیر     □بلهآیا جزء دانشجویان نخبه می باشید؟    -7

 سایر با ذکر مورد .................................  □ کارآفرین        □نوآور         □مبتکر   □ مخترع     

 در کدامیک از زمینه های زیر رتبه کسب کرده اید؟   -8

 □ سایر با ذکر مورد      □پژوهشی  □ علمی  □ ادبی  □هنری □ فرهنگی

 در کدامیک از رشته های علمی و فرهنگی، ادبی، هنری و ... تبحر دارید؟ نام ببرید. ................................................  -9

 ....... ...متقاضی برگزاری دوره های آموزشی در زمینه کدام رشته علمی، ادبی، هنری و ... هستید؟ .............................................

 تاکنون در مسابقات علمی و فرهنگی، ادبی و هنری شرکت داشته اید؟ 

 آیا در مسابقات فوق موفقیتی کسب نموده اید؟ )در صورت پاسخ مثبت ارائه حکم الزامی است( 

 در زمینه نشریات در چه محورهایی فعالیت و تخصص دارید؟ -10

 □نشریات تخصصی     □ی، هنری، ادبی، طنز، کاریکاتور و ورزشی(نشریات عمومی )فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی، قرآن 

 □آثار )تیتر، خبر، گزارش،  عکس، گرافیک و صفحه آرایی، ....(

 ب ( عالقه مندی های دانشجو:  

 عالقه مند به شرکت در کدامیک از کالسهای آموزشی زیر می باشید؟ )به ترتیب اولویت شماره گذاری کنید(. -11

      □مطبوعات □ عکاسی        □ موسیقی      □ خوشنویسی      □طراحی       □ رایانه             □ علوم قرآنی

 □ هالل احمر        □سبک زندگی  □ فیلمبرداری  □ خبرنگاری   □ زبان خارجی   □ امداد رسانی

 )با تعیین اولویت( عالقه مند به شرکت در چه اردویی می باشید؟  -12

 □بازدید از اماکن فرهنگی و هنری )موزه، نمایشگاه، سینما و ...(              □..(مشهد .. –جمران  –زیارتی )قم 

 اماکن پیشنهادی شما:  ............................................                 □ تفریحی و سیاحتی

می باشند تمایل به  همکاری در کدامیک از کانون های زیر را   با توجه به اینکه کانون های دانشجویی، نهادهای خودجوش در زمینه فرهنگی و اجتماعی  -13

 دارید؟ )با تعیین اولویت(

       □ کانون شعر و ادب             □ کانون فیلم و عکس                 □ کانون قرآن و عترت

   □ گریکانون ایرانشناسی و گردش             □ کانون عفاف و حجاب                  □ کانون نماز و نیایش 

  □ کانون هنرهای تجسمی و صنایع دستی                          □ کانون نمایش و تئاتر                 □ کانون هالل احمر

 □ کانون محیط زیست                          □ کانون اندیشه و گفتگو                 □ کانون موسیقی

 ................ سایر موارد) ذکر نمایید( .................... 

 □ خیر       □بلی های مناظره ، نقد و نظریه پردازی دارید؟          زمینه در برگزاری کرسی های آزاداندیشی در همکاری به آیا تمایل -14

 □خیر                  □ بلی         دارید؟ امر به معروف ونهی از منکر تحت عنوان طالیه داران معروف را حوزه در همکاری به تمایل آیا-15

  □خیر  □ بلی تمایل به حضور و مشارکت در برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی دارید؟  -16

پویایی استعدادها، خالقیت  -17 و  مناسب جهت شکوفایی  و بستری  فرهنگی  فعالیت ها در حوزه  از مهمترین  یکی  اینکه نشریات دانشجویی  به  توجه  های   با 

 خیر                   ؟       بلیقمند به فعالیت در حوزه نشریات دانشجویی می باشیددانشجویان می باشد آیا عال

 در صورتی که متقاضی انتشار نشریه هستید در چه زمینه ای تمایل به همکاری دارید؟ )می توانید چند انتخاب داشته باشید(. -18

    □ورزشی          □ ادبی          □هنری      □قتصادیا           □علمی        □سیاسی     □اجتماعی       □فرهنگی

 )می توانید چند انتخاب داشته باشید(     در صورت عالقه مندی به انتشار نشریه دانشجویی می خواهید جزء کدام گزینه ها باشید. -19

 اعضاء تحریریه                   سردبیر             مدیر مسئول

می   )رشته تحصیلی(  گروه آموزشییک  در  ی علمیهادانشجویی متشکل از دانشجویان عالقه مند به مشارکت در فعالیتی علمیهاانجمنه  با توجه به اینک  -20

 باشند،

 خیر                   بلیآیا تمایل به عضویت در انجمن های علمی دارید؟   

 خیر                    بلیآیا عالقه مند به راه اندازی انجمن هستید؟   

 خیر                   بلیآیا تمایل به حضور و یا برگزاری کارگاه آموزشی ویژه انجمن های علمی دارید؟   

 مایل به فعالیت در کدام یک از زمینه های زیر هستید؟)با تعیین اولویت(-21

 اولویت فعالیت  اولویت فعالیت  اولویت فعالیت  اولویت فعالیت 

  برگزاری  نمایشگاه ها   برگزاری جشن ها   تدارکات و پشتیبانی برنامه ها    امور اجرایی 

  ارائه مطالب   دعوت از اساتید  برگزاری کارگاه های آموزشی  آموزش

  مدیریت سایت   تامین محتوای سایت   طراحی سایت   وب سایت 

  گرافیک و صفحه بندی  عکاسی  نوشتن مقاله   نشریه و ویژه نامه 

 

 دانشجو و اثر انگشت  امضاء                                                                                                      



 تاریخ تکمیل                                                                                                    

 

 

 باسمه تعالی

 در صورتی که نقص مدرک دارید حتماً فایل زیر را تکمیل نمائید. امی دانشجوی گر •

  کد ملی  و                                    …………………………با شماره شناسنامه   …………………………اینجانب     

ورودی    …………………مقطع                              …………………………ی  پذیرفته شده رشته        …………………………

خود  را به این دانشگاه تحویل دهم. در   …………………………التحصیلی فارغ مدارک 30/70/4001تاریخ که تا گردم  د میمتعه  ………سال 

 غیر این صورت ثبت نام اینجانب لغو و  عهده دار عواقب ان خواهم بود. 
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