
 

 

 

 
 

 «كشور  عالي آموزش دردانشگاههاوموسسات رايگان آموزش ازمزاياي مندي بهره براي تقاضانامه برگ»

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

 9319سال 

 

 
 

 رياست محترم 

 

 
 

   : شناسنامه  شماره  به  :  متولد سال    :  اينجانب         

 :  در رشته  شده  پذيرفته   :فرزند   :از  صادره

  از اليحه  كامل  با اطالع  كه 9319  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  تصويب به  ايران  اسالمي  جمهوري  انقالب  شوراي 91/3/91  مورخ  در جلسه  كه

  آموزش  از مزاياي دكتري  دوره  تحصيل  در طول  تممند هس عالقه خود،  و وظايف  تكاليف  قبول

  از تحصيالت  استفاده  مدت برابر  كه  نمايم و تعهد مي  نموده  مذكور استفاده  قانون  طبق  رايگان

 .  نمايم  مقرر نمود، خدمت  و فناوري  ، تحقيقات علوم  وزارت  كه  اي در هر موسسه  رايگان

 .نمايند ثبت  مقررات  را طبق  اينجانب  دستور فرمائيد نام  خواهشمند است         
 

 

 :امضاء دانشجو

 :  تاريخ

 به نام خدا

 تمديد پذيرشمرحله  گان مشروط دره شدفرم اخذ تعهد از پذيرفت

 اي نظام آموزش مهارتي  هاي كارداني فني و كارداني حرفه دوره

 8931سال دانشگاه جامع علمي كاربردي 
 .( اقدام نمائيد تمديد پذيرشاز داوطلبان متقاضي نسبت به ثبت مشخصات آنان در سامانه مرحله اين فرم پس از اخذ) 

 

 دانشگاه جامع علمي كاربردي ----------------------------واحد / مركزمحترم  رئيس

 
 باسالم و احترام

 ----------------ملي و با كد -------------------به شماره شناسنامه -----------فرزند  ----------------------اينجانب 

دانشگاه اي نظام آموزش مهارتي  هاي كارداني فني و كارداني حرفه دورهپذيرش تمديد مرحله در  متقاضي شركت -------متولد سال

 واحد/مركزآن   ---------------------------و عنوان رشته  ----------- رشتهكدكه در  8931سال جامع علمي كاربردي 

ضمناً در اين رابطه  .دارم اعالم مي اين رشتهنام در  تمايل خود را براي پذيرش و ثبت ،ام شده پذيرفتهآموزش عالي به صورت مشروط 

 :شوم كه و همچنين متعهد مياطالعيه مربوط دارم كه با آگاهي كامل از شرايط و ضوابط مندرج در  اعالم مي

 .نام نخواهم بود نام نكرده و متقاضي ثبت ثبتهاي مربوط  موسسات و يا كدرشته محلدر هيچكدام از ساير  -8

شودن در ايون مرحلوه      در صوورت پذيرفتوه  ( باني كه داراي قبولي قبلي هستندبراي داوطل)آگاهي الزم نسبت به لغو قبولي قبلي  -2

 .دارم

 .هاي عمومي نهايي و قطعي خواهد شد نام نهايي اينجانب پس از تاييد سازمان سنجش آموزش كشور و بررسي صالحيت ثبت -9

مدارك مربوط، مغايرت داشته باشود، در هور   چنانچه اطالعات اعالم شده و مدارك ارائه شده از طرف اينجانب با اصل اطالعات و  -4

 .خواهد شد واست قبوليم لغ مرحله از پذيرش و يا ادامه تحصيل در دانشگاه، مطابق با ضوابط و مقررات با من رفتار شده و بديهي

 

 :  و شماره تلفن نشاني

 
 : تاريخ تكميل        

 
                                                   :امضا و اثر انگشت     

 در موسسه آموزش عالي ء مسئول ذيربطمهر و امضا                                                                     
 

 

 

 

اين فرم منحصراً بايستي توسط شخص داوطلب تكميل گردد و در صورت تكميل توسط هر شخص ديگري تخلف محسوب شدده و  

 .مقررات با فرد و يا افراد ذيربط رفتار خواهد شدمطابق 

  

 


