
 به نام خدا

 تمديد پذيرش شدگان مشروط در مرحله فرم اخذ تعهد از پذيرفته 

 ای »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتی  حرفه  کاردانیو  کاردانی فنیهای دوره

 1398ماه سال دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن 
  

 اقدام نمائيد.(    تمديد پذيرش )پس از اخذاين فرم از داوطلبان متقاضي نسبت به ثبت مشخصات آنان در سامانه مرحله 

 

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

 
 باسالم و احترام

 ---------------- و با كدددم   --------------- شناسنامهبه شماره --------------فرزند  -------------------------اينجانب 

 ای »ناپيوسته« نظام آمددوزش مرددارت حرفه كاردان و  كاردان  فن  هایدورهپذيرش تمديد مرح ه متقاض  شركت در  ------ متولد سال

 --------------------------------و عنوان رشددته  ------------رشتهكدكه در  1398ماه سال دانشگاه جامع ع م  كاربردی برمن

دارم. ضددمناد در اعالم م نام در اين رشته ام، تمايل خود را برای پذيرش و ثبتبه صورت مشروط پذيرفته شدهواحد آموزش عال  /مركزآن 

 شوم كه:دارم كه با آگاه  كامل از شرايط و ضوابط مندرج در اطالعيه مربوط و همچنين متعرد م اين رابطه اعالم م 

 نام نخواهم بود.نام نكرده و متقاض  ثبتهای مربوط ثبتمحلدر هيچكدام از ساير موسسات و يا كدرشته -1

 شدن در اين مرح ه دارم.)برای داوط بان  كه دارای قبول  قب   هستند( در صورت پذيرفتهقب   بول  آگاه  الزم نسبت به لغو ق  -2

 های عموم  نراي  و قطع  خواهد شد.نام نراي  اينجانب پس از تاييد سازمان سنجش آموزش كشور و بررس  صالحيتثبت -3

اينجانب با اصل اطالعات و مدارك مربوط، مغايرت داشته باشد، در هر مرح دده چنانچه اطالعات اعالم شده و مدارك ارائه شده از طرف  -4

 است قبوليم لغو خواهد شد.از پذيرش و يا ادامه تحصيل در دانشگاه، مطابق با ضوابط و مقررات با من رفتار شده و بدير 

 

 نشاني و شماره تلفن:  

 
 تاريخ تكميل:          

 
                                                   امضا و اثر انگشت:      

 مهر و امضاء مسئول ذيربط در موسسه آموزش عالي                                                                     
 

 

 

 

ط هر شخص ديگري تخلف محسوو  شو و و اين فرم منحصراً بايستي توسط شخص داوطلب تكميل گردد و در صورت تكميل توس

 مطابق مقررات با فرد و يا افراد ذيربط رفتار خواه  ش .

 

 


