
 
 
 
 
 

 »کشور عالیآموزشدردانشگاههاوموسساترایگانآموزشازمزایايمنديبهرهبرايتقاضانامهبرگ«
 متمرکز)(نیمه» Ph.D«دوره دکتري  ورودي آزموندر  دوره روزانه شدگان پذیرفته براي

 1391سال 
 
 
 

 ریاست محترم 
 

 
 

   :شناسنامه شماره به  : متولد سال    : اینجانب         
 : در رشته شده پذیرفته   فرزند:   :از صادره
 از الیحه کامل با اطالع که 1391 سال متمرکز)(نیمه» Ph.D«دوره دکتري  ورودي آزمون
 ایرانی و جوانان اطفال تحصیل و امکانات وسائل تامین قانون و هشت مواد هفت اصالح قانونی

و  است رسیده تصویببه ایران اسالمی جمهوري انقالب شوراي 12/3/59 مورخ در جلسه که
 آموزش از مزایاي دکتري دوره تحصیل در طول مند هستمعالقه خود، و وظایف تکالیف قبول

 از تحصیالت استفاده مدت برابر که نمایمو تعهد می نموده مذکور استفاده قانون طبق رایگان
 . نمایم مقرر نمود، خدمت و فناوري ، تحقیقاتعلوم وزارت که ايدر هر موسسه رایگان
  .نمایندثبت مقررات بقرا ط اینجانب دستور فرمائید نام خواهشمند است         

 
 

 
 

 :امضاء دانشجو

 : تاریخ

 به نام خدا

 تمدید پذیرشمرحله  گان مشروط دره شدفرم اخذ تعهد از پذیرفت

 نظام آموزش مهارتی» ناپیوسته«اي مهندسی فناوري و کارشناسی حرفه دوره

 1398سال  بهمن ماه دانشگاه جامع علمی کاربردي 
 

 .) اقدام نمائید تمدید پذیرشاز داوطلبان متقاضی نسبت به ثبت مشخصات آنان در سامانه مرحله این فرم پس از اخذ( 

 
 دانشگاه جامع علمی کاربردي ----------------------------مرکز/ واحد محترم  رئیس

 
 باسالم و احترام

 ----------------ملی و با کد -------------------شناسنامهبه شماره  -----------فرزند  ----------------------اینجانب 
نظام آموزش » ناپیوسته«اي مهندسی فناوري و کارشناسی حرفه پذیرش دورهتمدید مرحله در  متقاضی شرکت -------متولد سال

------------------------و عنوان رشته  ----------- رشتهکدکه در  1398سال  بهمن ماه دانشگاه جامع علمی کاربرديمهارتی 
 دارم.اعالم می این رشتهنام در تمایل خود را براي پذیرش و ثبت ،امشده پذیرفتهآموزش عالی به صورت مشروط  واحد/مرکزآن   ---

 که:شوم و همچنین متعهد میاطالعیه مربوط دارم که با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط مندرج در ضمناً در این رابطه اعالم می
 نام نخواهم بود.نام نکرده و متقاضی ثبتثبتهاي مربوط موسسات و یا کدرشته محلدر هیچکدام از سایر  -1

شـدن در ایـن مرحلـه  آگاهی الزم نسبت به لغو قبولی قبلی (براي داوطلبانی که داراي قبولی قبلی هستند) در صـورت پذیرفتـه -2
 دارم.

 هاي عمومی نهایی و قطعی خواهد شد.سنجش آموزش کشور و بررسی صالحیت نام نهایی اینجانب پس از تایید سازمانثبت -3

چنانچه اطالعات اعالم شده و مدارك ارائه شده از طرف اینجانب با اصل اطالعات و مدارك مربوط، مغایرت داشته باشـد، در هـر  -4
 خواهد شد. واست قبولیم لغر شده و بدیهیمرحله از پذیرش و یا ادامه تحصیل در دانشگاه، مطابق با ضوابط و مقررات با من رفتا

 
 :  و شماره تلفن نشانی

 
 تاریخ تکمیل:         

 
                                                   :امضا و اثر انگشت     

 موسسه آموزش عالیدر  ء مسئول ذیربطمهر و امضا                                                                     
 

 

 

 

این فرم منحصراً بایستی توسط شخص داوطلب تکمیل گردد و در صورت تکمیل توسط هر شخص دیگري تخلف محسوب شـده و 

 مطابق مقررات با فرد و یا افراد ذیربط رفتار خواهد شد.

  

 


