فرم مشخصات پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-98
نام

نام خانوادگي

تاريخ تولد
دين

محل تولد

فرزند
کد ملي

سال اخذ مدرك کارشناسي

رشته

شماره شناسنامه
وضعيت تاهل

معدل دوره کارشناسي

محل صدور

وضعيت نظام وظيفه
پذيرفته شده در دوره کارشناسي ارشد

از نيمسال اول  /دوم سال تحصيلي  97-98ب ا استفاده از سهميه

متعهد خدمت به سازمان

نشاني و تلفن منزل :
نشاني و تلفن محل کار:
تاريخ و امضاء
متعهد مي شوم که دانشجوي فعلي دانشگاه ها و موسساا وابساته باه وزار ملاوم ق تحتيتاا و

اينجانب

فناوري نمي باشم و در صورتيكه در هر برهه از تحصيال اينجانب خالف اين مسئله ثابت شودق دانشاگاه محاخ خواهاد باود کاه از اداماه
تحصيل اينجانب جلوگيري به ممل آورد و حخ هيچگونه امتراضي نيز نخواهم داشت.
تاريخ و امضاء
بهره مندي از مزایاي آموزش رایگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور(به استثناي پذیرفته شدگان شهریه پرداز)

پذيرفته شده آزمون ورودي تحصيال تكميلي (دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته ) سال  1397که باا

اينجانب

اطالع کامل از اليحه قانوني اصالح مواد هفت و هشت قانون تامين وسائل و امكانا تحصيل اطفال و جواناان ايراناي کاه در جلساه ماور
 59/3/12شوراي انتالب جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيده است و قبول تكاليف و وظايف خود ق مالقه مند هساتم در طاول تحصايل
دوره کارشناسي ارشد از مزاياي آموزش رايگان طبخ قانون مذکور استفاده نموده و تعهد مي نمايم که دو برابر مد استفاده از تحصيال
رايگان در هر موسسه اي که وزار ملوم ق تحتيتا و فناوري مترر نمود ق خدمت نمايم.
خواهشمند است نام اينجانب را طبخ متررا ثبت نمايند.
تاريخ و امضاء
(مخصوص پذیرفته شدگان شاغل در سازمانهاي دولتی)

پذيرفته شده نيمسال اول /دوم سال

اينجانب
در استخدام رسمي سازمان

تحصيلي

در دوره کارشناسي ارشاد کاه

مي باشم تعهد مي نمايم در زمان تحصيل از مأموريات تحصايلي و ياا مرخصاي سااالنه

استفاده نمايم و حداکثر تا يك نيمسال پس از شروع تحصيل نسبت به ارائه حكم مأموريت و يا مرخصي سااالنه خاود باه دانشاكده اقادام
نمايم  .بديهي است در غير اين صور تابع متررا خواهم بود و دانشگاه مي تواند از ادامه تحصيل اينجانب جلوگيري نمايد.
تاريخ و امضاء

گواهي مي شود ثبت نام آقاي

با توجه به دارا باودن وضاعيت نظاام وظيفاه

وظيفه ممومي براي ادامه تحصيل از نيمس ال اول  /دوم سال تحصيلي

از نظار متاررا

بالمانع است .ضمنا ناامبرده متعهاد ماي گاردد هار گوناه

تغيير در وضعيت نظام وظيفه خود را به آگاهي اداره مشمولين برساند .بديهي است در غير اين صور مسووليت مواقب ناشاي از آن بار
مهده شخص دانشجو مي باشد.
نام و نام خانوادگي دانشجو
تاريخ و امضاء
اينجانب

امور مشمولين تحصيال تكميلي دانشگاه
مهر و امضاء

متعهد مي گردم در هيچ يك از موسسا دولتي شاغل رسمي نمي باشم و چنانچه خالف آن ثابت شود تاابع متاررا

آموزشي خواهم بود.
تاريخ و امضاء

مخصوص دانشجویان استفاده کننده از سهميه هاي ایثارگران  ،رزمندگان و).......

اينجانب

در دوره کارشناساي ارشاد پذيرفتاه شاده ام ق تعهاد

که با استفاده از سهميه

مي نمايم که حداکثر تا يك نيمسال پس از شروع تحصيل نسبت به ارائه گواهي دال بر احراز استفاده از سهميه مذکور به دانشاكده ييارب
اقدام نمايم .در غير اين صور دانشگاه مجاز است از ثبت نام اينجانب در نيمسال بعدي جلوگيري به ممل آورد.
تاريخ و امضاء
(تعهد فراغت از تحصيل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی که تا تاریخ 97/6/31فارغ التحصيل می شوند)

امالم مي دارد که دانشجوي سال آخر دوره کارشناسي بوده و حداکثر تاا  1397/6/31باه طاور کامال

اينجانب

فارغ التحصيل خواهم شد و تعهد مي نمايم که گواهي فراغت از تحصايل خاود را حاداکثر تاا  1397/11/30باه ماديريت تحصايال تكميلاي
دانشگاه تحويل دهم  .ضمناً تعداد واحد هاي گذرانده شده اينجانب تا  97/6/31يا 1396/11/30جمعاً باه تعاداد
واحدهاي مذکور ق

واحاد و معادل کال

مي باشد .بديهي است چنانچه تا  1397/11/30گواهي فراغت از تحصيل خود را مبني بر فارغ التحصيل شادن تاا

 1397/6/31به مديريت تحصيال تكميلي دانشگاه تحويل ننمايم ق قبولي اينجانب « کان لم يكن » تلتي گردد و حخ هيچگونه امتراضاي نياز
نداشته باشم.
تاريخ و امضاء
مشخصات دانشجوي کارشناسی ارشد:
مشخصات فردي:

.1
نام

نام خانوادگي

سال تولد

ش .شناسنامه

محل تولد

نام پدر

مذهب

تابعيت

وضعيت تاهل

 .2مشخصات دانشجویی:
دانشكده

متطع تحصيلي

رشته تحصيلي

نيمسال ورودي

شيوه

سهميه

 .3وضعيت تحصيلی:
رشته کارشناسي

سال اخذ مدرك

نام شهر و دانشگاه

کارشناسي

کارشناسي

نشاني و شماره تلفن دانشگاه محل تحصيل قبلي :
 .4مشخصات سه نفر از افراد مورد اعتمادي که امين بوده و شما را می شناسدد(تتی اممادان خویشداوند نناشدند) را
ذکر نمایيد:
رديف

نام و نام خانوادگي

شغل و سمت

نوع رابطه با شما

مد آشنايي

نشاني و شماره تماس

1
2
3
الف– نشاني و شماره تلفن محل سكونت قبلي :
ب -نشاني و شماره تلفن محل سكونت فعلي :
تاريخ و امضاء

