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 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 :محل الصاق عكس کارشناسي ارشدفرم ثبت مشخصات دانشجويان 

 :شماره دانشجويي                                                               مشخصات فردي -7
 :خانوادگي  نام

 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

 :نام 
 

┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘└ 

 : پدر  نام
 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
 

 70...... /...... /......: تاريخ تولد 
 

 

 ................................: شناسنامه  شماره
 

 

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

 

 ................................................: کد ملي
 

 

 ......................: محل تولد
 

 

 □متأهل    □مجرد :  وضعيت تأهل 
 

 

  □زن    □مرد :   جنسيت 
 

 

 ...............................................: تابعيت

 
 

 ................................................: مذهب
 

 

 ......................................................: دين

 ( : 7014)  سراسري وضعيت شرکت در آزمون-0      

 سهميه مقطع تحصيلي رشته پذيرفته شده محل امتحان گروه امتحاني رتبه

  
 رشته کد شهرستان استان

  
    

 ( :ويژه برادران ) وظيفه  وضعيت نظام-4      
 □   ( داراي دفترچه آماده به خدمت) مشمول  -4          □معافيت تحصيلي    -0         □شكي   پز تمعافي -2         □خدمت کرده    -7
 □  ( ترخيصي ) در حال خدمت  -1                 □تكفل   تمعافي -6                              □(   معافي مازاد ) معافيت دائم  -5
 □  غيره  -1                               □   نيروهاي مسلحعضو رسمي  -8

 :آدرس کامل پستي -5      

 ..................................: تلفن ............................................: کدپستي .......................................................................................................................... :دائمآدرس 

 (آدرس اينترنتي)E_mail. :..................................................................................                                        ........................................................ :تلفن همراه

 :هاي قبلي  وضعيت تحصيلي دوره-6      

 نام دبيرستان سال اخذ ديپلم رشته ديپلم
 آدرس

 منطقه آموزش و پرورش شهرستان استان

      

 رشته نام مؤسسه آموزشي هتحصيالت عالي
 هاي  تعداد واحد
 گذرانده

معدل 
 کل

تاريخ شروع به 
 تحصيل

تارخ خاتمه 
 تحصيل

       کارداني □

       کارشناسي □

       کارشناسي ارشد □

 .دانشگاه اطالع دهم مديريت تحصيالت تكميليبه صورت تغيير آدرس پستي مراتب را در اسرع وقت اينجانب متعهد مي شوم در 
 

 سشنامهنام                                                                          تاريخ تكميل پر امضاء مسئول ثبت          
 امضاء دانشجو                                                                                                               
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 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 ؤسسات آموزش عاليدر دانشگاهها و م آموزش رايگان مزاياي مندي از بهره برگ تقاضانامه 

   آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی کشور برای پذیرفته شدگان دوره روزانه در

 9314سال  (های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخلدوره)

 

 

 

 ...................................... رياست محترم  دانشگاه

 

 

 ......................................................: فرزند ...........................: متولد سال ..............................................................................: اينجانب        

 ....................................................................: پذيرفته شده در رشته ..................................................: صادره از ..........................: به شماره شناسنامه    

 

، كه با اطالع كامل از اليحه قانوني اصالح مواد 9314سال  (های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخلدوره)آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی  

شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران به  91/3/91قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني كه در جلسه مورخ هفت و هشت 

ارشد از مزاياي آموزش رايگان طبق قانون  مند هستم در طول تحصيل دوره كارشناسي ايف خود، عالقهتصويب رسيده است و قبول تكاليف و وظ

اي كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مقرر نمود،  نمايم كه برابر مدت استفاده از تحصيالت رايگان در هر مؤسسه مذكور استفاده نموده و تعهد مي

 .خدمت نمايم

 . اييد نام اينجانب را طبق مقررات ثبت نمايندخواهشمند است دستور فرم

 

 

 

 

 

 :امضاء دانشجو 

 :تاريخ 
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 9331تاسیس 
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 تعهد فراغت از حتصيل
 :شماره

 :تاریخ 

 

  دوره کارشناسیفرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر 

 ( شوند  التحصیل می فارغ 9314/ 30/ 39دانشجویان سال آخر که تا تاریخ ) 

  9314سال  (ناپیوسته داخل کارشناسی ارشدهای دوره)  تحصیالت تکمیلیآزمون ورودی پذیرفته شده در 

 

 ........................... ریاست محترم دانشگاه

 

 ............................... صادره از....................................  شناسنامه به شماره...................  متولد سال.................... ...................... اينجانب

های دوره) ورودی تحصیالت تکمیلیآزمون .... .......................................................... پذيرفته شده در رشته ........................ فرزند

 ام و حداکثر تا تاريخ دارم که دانشجوی سال آخر بوده ، بدينوسیله اعالم می9314سال  (کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل

ید نمايم که گواهی فراغت از تحصیل خود را که مورد تأي التحصیل خواهم شد و تعهد می طور کامل فارغ به 9314/ 60/ 39 

باشد را  شورای عالی انقالب فرهنگی، يا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

التحصیلی اخذ و به اداره کل آموزش اين مؤسسه آموزش عالی  از مؤسسه آموزش عالی محل فارغ 9314/ 99/ 36حداکثر تا 

 .تحويل نمايم

واحد و معدل ............ جمعاً به تعداد  9313/ 60/ 39های گذرانده شده اينجانب تا   داد واحدنمايم که تع ضمناً اعالم می

 .باشد می( به حروف  .....................................................)  .................، 06تا  6کل واحدهای مذکور بر مبنای 

گواهی فراغت از تحصیل خود را که مورد تأيید شورای عالی انقالب 9314/ 99/ 36بديهی است چنانچه تا تاريخ 

التحصیل  باشد، مبنی بر فارغ فرهنگی، يا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

وزش اين مؤسسه آموزش و تعداد کل واحدها و معدل درج شده در اين برگ را به اداره کل آم 9314/ 60/ 39شدن تا تاريخ 

  .گردد و حق هیچگونه اعتراضی ندارم عالی تحويل ننمايم، قبولی اينجانب کان لم يکن تلقی 

 

 

 :خانوادگی داوطلب  نام و نام

 :تاریخ تکمیل 

  :محل امضاء 

 


