
  
  
  
  
  

  »كشور عاليآموزشدردانشگاههاوموسساترايگانآموزشازمزايايمنديبهرهبرايتقاضانامهبرگ«
  متمركز)(نيمه» Ph.D«دوره دكتري  ورودي آزموندر  دوره روزانه شدگان پذيرفته براي

 ١٣٩١سال 
 
  
 رياست محترم   
 
  
      :شناسنامه شماره به    : متولد سال        : اينجانب          

  : در رشته شده پذيرفته      فرزند:     :از صادره
 از اليحه كامل با اطالع كه ١٣٩١ سال متمركز)(نيمه» Ph.D«دوره دكتري  ورودي آزمون
 ايراني و جوانان اطفال تحصيل و امكانات وسائل تامين قانون و هشت مواد هفت اصالح قانوني

و  است رسيده تصويببه ايران اسالمي جمهوري انقالب شوراي ١٢/٣/٥٩ مورخ در جلسه كه
 آموزش از مزاياي دكتري دوره تحصيل در طول مند هستمعالقه خود، و وظايف تكاليف قبول

 از تحصيالت استفاده مدت برابر كه نمايمو تعهد مي نموده ستفادهمذكور ا قانون طبق رايگان
  . نمايم مقرر نمود، خدمت و فناوري ، تحقيقاتعلوم وزارت كه ايدر هر موسسه رايگان
  .نمايندثبت مقررات را طبق اينجانب دستور فرمائيد نام خواهشمند است         

 :امضاء دانشجو    
  : يختار

  به نام خدا
   گان مشروط دره شدفرم اخذ تعهد از پذيرفت

  (استعداد درخشان) كارشناسي ارشد ٩٦-٩٧نيمسال اول 
  ) ١٣٩٦سال  بدون ازمونشد كارشناسي ار دورهنام در (اعالم آمادگي براي پذيرش و ثبت

  
  

   ----- ------------------معاون محترم آموزشي دانشگاه/ موسسه آموزش عالي 
  

  باسالم و احترام
 ----------------و بـا كـدملي -------------------بـه شـماره شناسـنامه ---------------فرزند  -------------------------اينجانب 

 ---------- پرونـدهشـماره بـا  ١٣٩٦ سالنيمسال اول استعداد درخشان  كارشناسي ارشدكننده در آزمون ورودي دوره شركت ------متولد سال
تمايل خود را بـراي پـذيرش و  ،امشده پذيرفتهموسسه آموزش عالي به صورت مشروط دانشگاه/آن  ----------------------------كه در رشته

هاي هدارم كه با آگاهي كامـل از شـرايط و ضـوابط منـدرج در دفترچـضمنًا در اين رابطه اعالم مي دارم.اعالم مي كارشناسي ارشد نام در دوره ثبت
ام و همچنـين در اين آزمون متقاضي و در مراحل مختلف شركت نمـوده ، ١٣٩٦سال  كارشناسي ارشد آزمون ورودي دوره  ٢و  ١راهنماي شماره 

  شوم كه:متعهد مي
فرم اخذ تعهد و  نام نخواهم بودنام نكرده و متقاضي ثبتثبت ،امهايي كه در مصاحبه آن شركت نمودهدر هيچكدام از ساير كدرشته محل -١

 و چنانچه در سال جاري در دانشگاهي پذيرفته شده ام، انصراف كتبي خود را اعالم نموده ام. ارائه نداده و نخواهم داد
ش آموزش كشور (در محدوده زماني تعيين شـده از هاي عمومي اعالم شده در سايت سازمان سنجنسبت به تكميل فرم بررسي صالحيت -٢

، از ثبت نام و پـذيرش در مرحلـه عمومي هايصالحيت در صورت عدم تكميل فرم م نموده و يا خواهم نمود.اقدا طرف سازمان سنجش )
 باشم.تكميل ظرفيت (درصورت وجود) و سال تحصيلي آينده محروم مي

 .هاي عمومي نهايي و قطعي خواهد شدنام نهايي اينجانب پس از تاييد سازمان سنجش آموزش كشور و بررسي صالحيتثبت -٣
چنانچه اطالعات اعالم شده و مدارك ارائه شده از طرف اينجانب با اصل اطالعات و مدارك مربوط، مغايرت داشته باشد، در هر مرحلـه از  -٤

  شد.لغو قبولي خواهم است پذيرش و يا ادامه تحصيل در دانشگاه، مطابق با ضوابط و مقررات با من رفتار شده و بديهي
  

  :  و شماره تلفن نشاني
                                                                                                                           :امضا و اثر انگشت         تاريخ تكميل:           
  
  
  
  

ف محسوب شـده و اين فرم منحصراً بايستي توسط شخص داوطلب تكميل گردد و در صورت تكميل توسط هر شخص ديگري تخل
  مطابق مقررات با فرد و يا افراد ذيربط رفتار خواهد شد.

 

 


