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  ١٣٠٧تاسيس 

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

پذيرفته شدگان با آزمون نيمه متمركز / تعهدنامه ارائه اصل مدارك 
  ١٤٠١سال بدون آزمون ( استعداد درخشان ) دكتري 

  ماره:ش
  :تاريخ 

  

  مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه
  

  م و احترامبا سال

نيمه آزمون  پذيرفته شده............................  مليبه شماره  ...........................فرزند  .......................................اينجانب 

ضمن آگاهي از شرايط ................ ....................................رشته  در ١٤٠١دكتري سال متمركز/ بدون آزمون ( استعداد درخشان ) 

در سال جاري كه به صورت غيرحضوري انجام مي شود، ضمن تاييد اصالت مدارك بارگذاري شده از  پذيرش و ثبت نامويژه 

از  و اطالع رساني به محض عادي شدن شرايط شوممتعهد مي در اين دانشگاه با آگاهي از ثبت نام موقتطرف اينجانب، 

  را به دانشگاه ارائه نمايم.(به شرح ذیل) اصل كليه مدارك بارگذاري شده در سيستم گلستان  ،ذيصالحطرف مراجع 

مسئوليت و  با اصل مدارك، بديهي است در صورت وجود هرگونه خدشه يا مغايرت در اصالت مدارك بارگذاري شده

لغو قبولي اينجانب هاي درسي و حذف واحداي از تحصيل نسبت به عواقب آن را پذيرا بوده و دانشگاه حق دارد در هر مرحله

  مطابق ضوابط و  مقررات اقدام نمايد. 

  

  :دانشگاه مدارك مورد نظر
  

 ( مخصوص دانشجويان روزانه ) فرم تعهد آموزش رايگان - ١

محل  / گواهي هاي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ليسانس ) فوق ( ارشد مدرك كارشناسي -2
 تحصيل كارشناسي ارشد مطابق با مندرجات آگهي ثبت نام 

 ارشد ريزنمرات مقطع كارشناسي - ٣

مدرك كارشناسي ( ليسانس ) يا گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل كارشناسي  -٤
 ارائه مدارك كارداني ضروري است.) ناپيوسته(براي  فارغ التحصيل كارشناسي 

 ات مقطع كارشناسي ريزنمر - 5

 اصل شناسنامه  - 6

 اصل كارت ملي  -٧

 كند وظيفه را مشخص مي نظاممداركي كه وضعيت  -8

 حكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت -9

كساني كه از گزيني دانشگاه و موسسات آموزش عالي و يا نامه هيئت جذب دانشگاه آزاد اسالمي براي رحكم كا - ١٠
 امتياز مربي استفاده كرده اند.

 تعهد نامه ارائه اصل مداركفرم  -١١

 
  
  

  دانشجو:و اثر انگشت امضاء 
  تاريخ:

 

  


