
 1399شدگان آزمون سراسري سال نامی پذیرفتهستورالعمل ثبتد

 

9139آزمون سراسري سال  نامیدستورالعمل ثبت  20صفحه    
 

  

 

 

 

 

 بنام خدا

 

  

 ازکشور خارج و داخل عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه التحصیالنتعهد از فارغ اخذ فرمنمونه 

  کشور عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه انصرافی و فعلی دانشجویان و

  

  

  ............................................. از صادره .......................... شماره شناسنامه داراي ..................... سال متولد ........................... فرزند ............................................................. اینجانب

  1399 سال اسريسر آزمون در ............................................................................................................................................................................................................................................. ساکن

  ............................................................................. آموزشی مؤسسه ......................................................................................................... رشته در ..................................... آزمایشی گروه در

 :شوممی متعهد ،امشده پذیرفته

  :باالتر از کشور در مقطع و خارج داخل عالی آموزش مؤسساتها و دانشگاه التحصیلفارغ -1

    امنشده ام التحصیل شدهفارغ هاي تحصیلی گروه آموزش پزشکیدر رشته کاردانیمقطع از  )الف

    امنشده ام التحصیل شدهفارغآموزش عالی  مؤسساتها و هاي تحصیلی دانشگاهاز مقطع کارشناسی در رشته )ب

   .باشمنمی  .باشممی کشور داخل عالی آموزش مؤسساتها و دانشگاه اخراجییا و  فعلی دانشجوي) ج

شجو  31/2/99 از تاریخ قبل) د صیل 31/2/99 و حداکثر لغایت امبودهدان صراف از تح صل قطعی ان سهاز  و گواهی نموده حا س  آموزش مؤ

   .امداشته مربوط را دریافت امور دانشجویان کل ذیربط و اداره عالی

ها و مؤسسات آموزش عالی که از معافیت غیرانتفاعی دانشگاه مؤسساتنیمه حضوري و  دانشجویان فعلی دوره نوبت دوم (شبانه)،: تبصره

ستفاده نمی صیلی ا صرافتوانند بدون می کنند،تح صیل در ان سري از تح سرا صورت ثبت آزمون  ست در  شرکت نمایند. بدیهی ا نام و 

سري، این سرا سته از قبولی در آزمون  ضیاند ست قبل از ثبتمی متقا شته قبولی جبای صراف نام در ر شته قبولی قبلی خود ان دید، در ر

سه س صل نموده و گواهی مربوط را به مؤ ضیح  ارائه نمایند. الزم به ذیربط قطعی حا ستتو ستهاین  که ا ضیان از د شت و  متقا حق بازگ

    ادامه تحصیل در رشته قبولی قبلی خود را ندارند.

و  آورده بعمل ممانعت از تحصیل در هر مقطعی اینجانب تواند از تحصیلمی دانشگاه /مؤسسه این فوق مطالب صحت عدم در صورتضمناً 

 .نماید اقدام مربوطه مقررات مطابق

  

  

  

  

 و اثر انگشت: امضاء                       :تاریخ

    

 1فرم شماره 
 تاریخ:

  شماره:



 1399شدگان آزمون سراسري سال نامی پذیرفتهستورالعمل ثبتد
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  بنام خدا

 در آزمون سراسري دیپلم نمرات دروس سوابق تحصیلی  گان داراي تناقض درشدفرم تعهد براي پذیرفته

  

سنامه: ...................................................... فرزند: ............................................................. اینجانب شنا شماره   ...................................................... :کدملی ................................................. به 

  )          (کدرشته  ......................................................................پذیرفته شده رشته:  ................................................. :یشماره داوطلببه  ................................................. :متولد

  ..................................................... نظام آموزشی:  ................................................. :متوسطه در رشته کامل دیپلم داراي .................................................عالی: آموزش مؤسسه

  گردم:متعهد می آن امضاء و رعایت مفادبه  نسبتذیل  مطالعه دقیق بندهاي بدینوسیله ضمن

شور مربوط به اینجانب با نمرات مربوط در مدارك  سنجش آموزش ک سازمان  شده به  صیلی اعالم  سوابق تح از آنجاییکه نمرات مربوط به 

ضی بهشمتعهد میلذا  ،باشدداراي اختالف می دیپلم تحصیلی شگاه وم که هیچگونه اعترا نام و همچنین عدم ثبت قبولی مبنی بر محل دان

سبت سیبه زمان و نتیجه  ن سط نمرات برر صیلی تو سوابق تح صحیح  شور (اعم ازآموزش سنجش  سازمان علمی بر مبناي نمرات  عدم  ک

 م شده، تغییر در کدرشته قبولی و یا لغو قبولی) نداشته باشم. الاع در رشته قبولی تغییر

شده در این فرم عین واقعیت بوده و درمتعهد می شور مجاز  ،صورت اثبات خالف آن گردم که اظهارات درج  سنجش آموزش ک سازمان 

در صورت قبولی مجدد توسط  ،وابق تحصیلیاست مطابق با قوانین مربوط با اینجانب برخورد نماید. اسناد مربوط به اثبات صحت نمرات س

 در غیر اینصورت قبولی مجدد نیز لغو خواهد شد. .شوداینجانب به دانشگاه محل قبولی تسلیم می

  :از عبارتنددیپلم دروس سوابق تحصیلی 

  :دیپلم ریاضی فیزیک

جبر و  ،آزمایشــگاه 3شــیمی  آزمایشــگاه، 3فیزیک  ،3 زبان خارجی ،3عربی  ،3 ادبیات فارســی ،3، زبان فارســی 3تعلیمات دینی و قرآن 

  .حسابان ،2هندسه  احتمال،

  دیپلم علوم تجربی:

شگاه، 3فیزیک  ،3 خارجی زبان ،3 عربی ،3 فارسی ادبیات ،3 زبان فارسی ،3 قرآن تعلیمات دینی و ضی  3شیمی  آزمای شگاه، ریا  ،3آزمای

  .زمین شناسی ،آزمایشگاه ،زیست شناسی

  انسانی:دیپلم علوم 

 ، تاریخ2 شناسی جامعه آمار، و ریاضی ،3 خارجی زبان ،3 عربی تخصصی، فارسی ادبیات تخصصی، فارسی زبان ،3 قرآن و دینی تعلیمات

   .منطق و فلسفه ادبی، هايرایهآ ،2 جغرافیا جهان، و ایران

  علوم و معارف اسالمی: دیپلم

 ،3 ، عربی2 عقاید اصول منطق، و فلسفه ،2 جامعه شناسی آمار، و ریاضی ،3 خارجی تخصصی، زبانفارسی  ادبیات فارسی تخصصی، زبان

 .2اخالق  ،2 قرآنی علوم و تفسیر ،2 اسالم تاریخ

،........................ ،،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................،  

  

ــی ــل پســـــت ــام  ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. .................................................: آدرس ک

................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................  

  ............................................................................................................................................................تلفن همراه:     .............................................................................. :تلفن ثابت

     ......................................................................................................................و امضاء:  محل اثر انگشت

    .................................................تاریخ تکمیل فرم: 

  2فرم شماره 
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    بنام خدا

 دانشگاهی در آزمون سراسري پیشدوره گان داراي تناقض در نمرات دروس سوابق تحصیلی شدفرم تعهد براي پذیرفته   

 ...................................................... :کدملی ................................................. شماره شناسنامه:به  ...................................................... فرزند: ............................................................. اینجانب

  )         (کدرشته  .........................................................................رفته شده رشته: پذی ................................................. :یشماره داوطلببه  ................................................. :متولد

  ................................................ :گروه آزمایشی  ................................................. :در رشته دانشگاهیمدرك پیش داراي ............................................عالی: آموزش مؤسسه

  گردم:متعهد می آن امضاء و رعایت مفادبه  نسبتذیل  مطالعه دقیق بندهاي بدینوسیله ضمن

شور مربوط به اینجانب با نمرات مرب سنجش آموزش ک سازمان  شده به  صیلی اعالم  سوابق تح وط در مدارك از آنجاییکه نمرات مربوط به 

عدم  قبولی مبنی بر محل دانشــگاه شــوم که هیچگونه اعتراضــی بهمتعهد میلذا  ،باشــدداراي اختالف میدانشــگاهی دوره پیشتحصــیلی 

سبتنام و همچنین ثبت سیبه زمان و نتیجه  ن سط نمرات برر صیلی تو سوابق تح صحیح  آموزش سنجش  سازمان علمی بر مبناي نمرات 

 اعالم شده، تغییر در کدرشته قبولی و یا لغو قبولی) نداشته باشم.  در رشته قبولی عدم تغییر (اعم از کشور

شده در این فرم عین واقعیت بوده و درمتعهد می شور مجاز  ،صورت اثبات خالف آن گردم که اظهارات درج  سنجش آموزش ک سازمان 

در صورت قبولی مجدد توسط ، ماید. اسناد مربوط به اثبات صحت نمرات سوابق تحصیلیاست مطابق با قوانین مربوط با اینجانب برخورد ن

 در غیر اینصورت قبولی مجدد نیز لغو خواهد شد. .شوداینجانب به دانشگاه محل قبولی تسلیم می

  عبارتند از:دانشگاهی پیشدوره دروس سوابق تحصیلی 

(ریاضی) فیزیک ،دیفرانسیل و انتگرالحساب ،: زبان فارسی، معارف اسالمی ریاضی گروه آزمایشی    ریاضی فیزیک: دانشگاهیپیش

   (ریاضی)فیزیک ،دیفرانسیل و انتگرالحساب ،: زبان فارسی، معارف اسالمی تجربی گروه آزمایشی

  دیفرانسیل و انتگرالحساب ،: زبان فارسی، معارف اسالمی انسانی گروه آزمایشی

  زبان فارسی، معارف اسالمی   :  زبان گروه آزمایشی  فیزیک(ریاضی) ،دیفرانسیل و انتگرالحساب فارسی، معارف اسالمی، زبان:  هنر گروه آزمایشی

   (تجربی)فیزیک ،: زبان فارسی، معارف اسالمی ریاضی گروه آزمایشی      علوم تجربی: دانشگاهیپیش

 فارسی، معارف اسالمی  :زبانانسانی گروه آزمایشی (تجربی)فیزیکشناسی،زیست ،: زبان فارسی، معارف اسالمی تجربی گروه آزمایشی

  : زبان فارسی، معارف اسالمی    زبان گروه آزمایشی                       (تجربی)فیزیک ،: زبان فارسی، معارف اسالمی هنر گروه آزمایشی

   عربی ،: زبان فارسی، معارف اسالمی ریاضی گروه آزمایشی     علوم انسانی: دانشگاهیپیش

  عربی : زبان فارسی، معارف اسالمی، ادبیات فارسی، انسانی گروه آزمایشی عربی ،: زبان فارسی، معارف اسالمیتجربی گروه آزمایشی 

  فارسی، معارف اسالمی، عربی: زبان  زبان گروه آزمایشی                          عربی ،: زبان فارسی، معارف اسالمی هنر گروه آزمایشی 

    : زبان فارسی، ادبیات عرب ریاضی گروه آزمایشی                       علوم و معارف اسالمی: دانشگاهیپیش

  : زبان فارسی، ادبیات عرب، اصول عقاید، فقه و اصول انسانی گروه آزمایشی          : زبان فارسی، ادبیات عرب تجربی گروه آزمایشی

  : زبان فارسی، ادبیات عرب زبان گروه آزمایشی              : زبان فارسی، ادبیات عرب هنر آزمایشیگروه 

                   : زبان فارسی، معارف اسالمی تجربی گروه آزمایشی  : زبان فارسی، معارف اسالمی ریاضی گروه آزمایشی :ـرهنـ دانشگاهیپیش

  :زبان فارسی، معارف اسالمیزبان گروه آزمایشی        : زبان فارسی، معارف اسالمی انسانی گروه آزمایشی

   ، سیر هنر در تاریخ فرهنگی ایران و هنريآشنایی با میراث ، اسالمیفارسی، معارف: زبانهنر گروه آزمایشی

،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................،  

     .................................................تاریخ تکمیل فرم: 

   ................................................ ................................................. ................................................. ................................................. .................................................: آدرس کامل پستی

  .......................................................................................تلفن همراه:                  ....................................................................................................................... :تلفن ثابت

     ...........................................................................و امضاء:  محل اثر انگشت

  3 فرم شماره
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   بنام خدا

 ،و ایثارگران رزمندگان ،1 منطقه شدگان پذیرفته از تعهد اخذ مخصوص فرم

   سراسري آزمون در هارشته کلیه براي

  

  ..........................................شناسنامه شماره به .................................... سال متولد .................................... فرزند .......................................... خانوادگینام .................................... نام :اینجانب

  سراسري آزمون در  ............................................... آزمایشی گروه در هک  ....................................................... ساکن .................................... تولد محل .................................... از صادره

  ................................................ عالی آموزش مؤسسهیا  دانشگاه  .................................... مقطع در )دبیري هايرشته (بجز .................................................رشته در ................ سال

 عقد خارج ضمن ،و اختیار میل در کمال امشده پذیرفته )3و  2 مناطق سهمیه (بجز هاو یا سایر سهمیه یک منطقه همیهس متقاضیانجزو 

برابر  یک مدته ب عمومی وظیفه خدمت تکلیف از تعیین پس فوق در مقطع تحصیلی دوره از گذراندن پس که شوممی متعهد و ملتزم الزم

  :که خود در مناطقی تحصیل زمان

 ).پزشکی آموزش گروه تحصیلی هايرشته کند (برايمی تعیین پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت وزارت -1

 ).هاسایر رشته کنند (برايمی تعیین اسالمی انقالب ها و نهادهايو ارگان دولتی ها و اداراتسازمان -2

 (بر اسالمی انقالب ها و نهادهايو ارگان دولتی ها و اداراتسازمان ،پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت نیاز وزارت در صورت اول در وهله

سب صورت خدمت )2و  1 موارد ح سازماننیاز وزارتخانه عدم نمایم و در  صوصی مذکور در بخش هايها و یا  شخیص به خ  وزارت و معرفی ت

بنحو  خدمت انجام) از عمومی وظیفه خدمت احتســاب (بدون تحصــیل از پایان پس یکســال ظرف . چنانچهنمایم خدمت کار و امور اجتماعی

سترداد مجاز و مختارند عالوه مربوطه هايو وزارتخانهتحقیقات و فناوري  ،علوم وزارت نمایم استنکاف فوق دانشجو  سرانه هايهزینه برابر بر ا

صیل مدت در طول صیلی مدارك از تحویل تح  رایگان تعهد آموزش اجراي بمعنی تعهد نمایند. مفاد این مذکور خودداري خدمت انجام تا تح

ــد و بهمی ــمن این موجب باش ــورت دهممی وکالت مربوطه هايو وزارتخانهتحقیقات و فناوري  ،وزارت علوم به الزم عقد خارج تعهد ض  در ص

 را در مدت دانشــجو ســرانه مصــروفه هايرابر هزینهب یکنباشــد  اقتدار اینجانب از حیطه خارج که از آن تعهد و اســتنکاف از مفاد این تخلف

 و میزان تخلف مورد کیفیت ذیربط در هايو وزارتخانهتحقیقات و فناوري  ،علوم وزارت نمایند. تشــخیص برداشــت اینجانب از اموال تحصــیل

  .ست االجراالزم و قطعی اینجانب ر برايمذکو هايوزارتخانه اعالم و صرف بوده اعتراض غیرقابل مصروفه هايهزینه

  

  پزشکی آموزشی گروه هايرشته براي :توضیح

 .شودمی محسوب پزشکی گروه قانونی مزبور (تعهد) جزو خدمات خدمات -1

صیلی درجات در شرکت حق تعهدنامه این در مذکور تعهدات انجام تا -2 شت وزارت موافقت با مگر ندارم را باالتر تح  آموزش و درمان ،بهدا

 .پزشکی
 

  

  

    :و اثر انگشت امضاء          :اریخت

  4فرم شماره 
     ............................................: تاریخ

   ...........................................شماره: 



 1399شدگان آزمون سراسري سال نامی پذیرفتهستورالعمل ثبتد
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  بنام خدا
  

 )پزشکی آموزش گروه هايرشته از غیر (به تحصیلی مختلف هايرشته شدگانپذیرفته از تعهد اخذ مخصوص فرم

  سراسري آزمون در 3و  2 مناطق هايسهمیه

  
  :اینجانب

 .................................... شـناسـنامهشـماره به...  ............. سـال متولد............ .......... فرزند.........  ................. خانوادگینام............. ............ نام   

ــادره ــاکن........  ................ تولدمحل................  ............ از ص ــی گروه در که........  .................................. س  آزمون در......... .................. آزمایش

 از استفاده با  ............................... عالی آموزش مؤسسه / دانشگاه...........  ........ مقطع در...... ...................... رشته در............... . سال سراسري

از  پس که شــوممی متعهد و ملتزم الزم عقد خارج و اختیار ضــمن میل کمال با، امشــده پذیرفته 3 و منطقه 2 منطقه ســهمیه

ــیلی دوره گذراندن ــبت به انجام  فوق در مقطع تحص  یک بمدت رایگانآموزش  عهدتو بعد از تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی نس

  : ذیل در مناطق اولویت ترتیبه بابر) را و همچنین تعهد سهمیه خویش (در مجموع دو برخود  تحصیل برابر زمان

   .سراسري در آزمون نامیثبت منطقه در سهمیه واقع هايشهرستان - 1

 فناوري. تحقیقات و ،به تشخیص وزارت علوم مناطقسایر  - 2

ــورت اول در وهله     ــازمان در ص ــالمی انقالب ها و نهادهايو ارگان دولتی ها و اداراتنیاز س ــورت اس ــازمان عدم و در ص ها و نیاز س

 از پایان پس یکسال ظرف . چنانچهنمایم خدمت کار و امور اجتماعی وزارت و معرفی تشخیص به خصوصی مذکور در بخش هايارگان

صیل ساب (بدون تح ستنکاف نحو فوقه ب خدمت ) از انجامعمومی وظیفه خدمت احت مجاز و تحقیقات و فناوري  ،علوم وزارت ،نمایم ا

 خدمت تا انجام تحصـیلی مدارك از تحویل تحصـیل مدت دانشـجو در طول سـرانه هاياسـترداد دو برابر هزینه بر عالوه مختار اسـت

تعهد مذکور  از اتمام پس را رایگان تعهد آموزش و نبوده رایگان تعهد آموزش از اجراي تعهد مانع نماید. مفاد این مذکور خودداري

ضمن این موجب داد. به خواهم انجام ستنکاف از مفاد این تخلف صورت در دهممی وکالت وزارت به الزم عقد خارج تعهد  از  تعهد و ا

شد دو برابر هزینه اقتدار اینجانب از حیطه خارج که آن صروفه هاينبا شجو را در سرانه م صیل دتم دان شت اینجانب از اموال تح  بردا

ــخیص ــروفه هايهزینه و میزان تخلف در مورد کیفیتتحقیقات و فناوري  ،علوم وزارت نماید. تش ــرف بوده اعتراض غیرقابل مص  و ص

  .االجراستو الزم قطعی اینجانب مذکور براي وزارت اعالم

  

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  تنوسکمحل 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
  

 :و اثر انگشت امضاء        :تاریخ
  

  

  ..............................................: تاریخ

  .............................................. شماره:

  5فرم شماره 
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 بنام خدا

  

  
  
 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی آموزشی گروه مختلف هايرشته شدگانپذیرفته از تعهد اخذ مخصوص فرم

   سراسري آزمون در 3و  2 مناطق هايدر سهمیهپزشکی 

  
 

 

  ..................................... شناسنامه شماره به  ...................................سال متولد   .................................... فرزند  .................................... خانوادگینام .................................... نام :اینجانب

  سراسري آزمون در ............................................. آزمایشی گروه در که  ....................................................... ساکن  .................................... تولد محل  .................................... از صادره

  ................................................................................. عالی آموزش مؤسسهیا  دانشگاه  .................................... مقطع در ............................................................. رشته در ................ سال

 پس که شوممی متعهد و ملزم الزم عقد خارج و اختیار ضمن میل در کمال ،امشده پذیرفته 3 و منطقه 2 منطقه سهمیه از استفاده با

اي و همچنین تعهدات منطقه تحصیل برابر زمان عالوه بر تکلیف قانونی خدمت رایگان به مدت یک فوق در مقطع تحصیلی دوره از گذراندن

  : ذیل در مناطق اولویت ترتیبه بخدمت نمایم و  )(در مجموع دو برابر

  ي.سراسر در آزمون نامیثبت منطقه در سهمیه واقع هايشهرستان -1

 .پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت وزارت تشخیص تر بهمحروم مناطق -2

صورت اول در وهله     شت نیاز وزارت در  شکی و آموزش درمان، بهدا سازمانپز  انقالب ها و نهادهايو ارگان دولتی ها و ادارات، 

کشور و  و استخدامی اداري سازمان تشخیص به خصوصی و در بخش ادارات مذکور، در سایر نیاز وزارت عدم صورت و در اسالمی

سال ظرف و چنانچه نمایم خدمت امور اجتماعی کار و وزارت صیل از پایان پس یک ساب (بدون تح ) از عمومی وظیفه خدمت احت

ستنکاف بنحو فوق خدمت انجام شت ، وزارتنمایم ا شکی و آموزش ، درمانبهدا ست مختار و مجاز پز سبت که ا سترداد دو  به ن ا

 و آموزش ، درمانبهداشت و وزارتتحقیقات و فناوري  ،علوم و وزارت اقدام تحصیل مدت دانشجو در طول سرانه هايبرابر هزینه

ــکی ــیلی مدارك مجازند از تحویل پزش  تعهد آموزش از اجراي تعهد مانع نمایند. مفاد این مذکور خودداري خدمت تا انجام تحص

تعهد  این داد. بموجب خواهم تعهد مذکور انجام اماز اتم را پس رایگان و تعهد آموزش نبوده عمومی وظیفه و نیز خدمت رایگان

شت وزارت به الزم عقد خارج ضمن شکی و آموزش ، درمانبهدا صورت دهممی وکالت پز ستنکاف از مفاد این تخلف در   تعهد و ا

شد دو برابر هزینه اقتدار اینجانب از حیطه خارج که از آن صروفه هاينبا شجو را در مدت سرانه م صیل دان  اینجانب از اموال تح

شت شخیص بردا شت وزارت نمایند. ت شکی و آموزش ، درمانبهدا صروفه هايهزینه میزان و تخلف در مورد کیفیت پز  غیرقابل م

  . االجراستو الزم قطعی اینجانب مذکور براي وزارت اعالم و صرف بوده اعتراض

 :کهاین توضیح

 .گرددمی محسوب پزشکی گروه قانونی مزبور (تعهد) جزو خدمات خدمات -1

صیلی در درجات شرکت حق تعهدنامه مذکور در این تعهدات انجام تا زمان -2 شت وزارت مگر با موافقت باالتر را ندارم تح ، بهدا

 .پزشکی و آموزش درمان

  
 

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : تنوسکمحل 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
  

 :و اثر انگشت امضاء        :تاریخ

   

  6 فرم شماره

  ..............................................: تاریخ

  .............................................. شماره:
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   بنام خدا

  

  در آزمون سراسري  کتبی دیپلمشدگان داراي تناقض معدل فرم تعهد براي پذیرفته

  )بدون آزمونـ سوابق تحصیلی  ا اعمالب شدگان صرفاً(براي پذیرفته

 

  ..................................... شناسنامه شماره به  ...................................سال متولد   .................................... فرزند  .................................... خانوادگینام .................................... نام :اینجانب

  سراسري آزمون در ............................................. آزمایشی گروه در که  ....................................................... ساکن  .................................... تولد محل  .................................... از صادره

  ................................................................................. عالی آموزش مؤسسهیا  دانشگاه ............................................... مقطع در .................................................... رشته در ................ سال

  ............................................................................................ نظام آموزشی ..............................................................................................................................داراي دیپلم کامل متوسطه در رشته 

  گردم:متعهد می آن امضاء و رعایت مفادبه  نسبتذیل  مطالعه دقیق بندهاي بدینوسیله ضمن

شور مربوط به اینجانب  )نظام جدید آموزش متوسطه(نظام قدم یا یکه معدل کتبی دیپلم ئاز آنجا سازمان سنجش آموزش ک شده به  اعالم 

 قبولی مبنی بر محل دانشگاه شوم که هیچگونه اعتراضی بهمتعهد میلذا  ،باشدبا معدل کتبی دیپلم در مدارك تحصیلی داراي اختالف می

سبتنام و همچنین عدم ثبت سیبه زمان و نتیجه  ن سط برر شور (اعم ازآموزش سنجش  سازمان معدل کتبی تو شته  عدم تغییر ک در ر

 م. اعالم شده، تغییر در کدرشته قبولی و یا لغو قبولی) نداشته باش قبولی

شده در این فرم عین واقعیت بوده و درمتعهد می شور مجاز  ،صورت اثبات خالف آن گردم که اظهارات درج  سنجش آموزش ک سازمان 

اسـت مطابق با قوانین مربوط با اینجانب برخورد نماید. اسـناد مربوط به اثبات صـحت معدل کتبی دیپلم، در صـورت قبولی مجدد توسـط 

 در غیر اینصورت قبولی مجدد نیز لغو خواهد شد. .شودل قبولی تسلیم میاینجانب به دانشگاه مح

  

  ............................................................................................ج در فایل قبولین: رمند )نادرست(معدل کتبی دیپلم 

  

  ............................................................. :کارنامه تحصیلییا  مندرج در گواهی و )صحیح(معدل کتبی دیپلم 

  
  

  

     .................................................تاریخ تکمیل فرم: 

  

   ................................................................................................................................................................................................................................................: آدرس کامل پستی

  

                   ...............................................................................تلفن همراه:                     ............................................................................. :تلفن ثابت

  

     .................................................: اثر انگشتو  محل امضاء

     

  ..............................................: تاریخ  7فرم شماره 

  .............................................. شماره:
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  بنام خدا

  

  

  عکس داوطلب با چهره عکس الصاق شده بر روي فرم اطالعات قبولی در آزمون سراسري فرم مغایرت

  

  )بایست توسط شخص دانشجو تکمیل گردداین فرم می(

  

  خانوادگی:نام و نام

  

  نام پدر:

  

  سال تولد:

  

  شماره شناسنامه:

  

  کد ملی:

  

  شماره داوطلبی:

  

  

  اظهارات داوطلب: 

  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  
  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  

  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  
  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  
  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  

  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  
  

  

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................نشانی: 

  

  

  ....................................................................تلفن تماس: 

  

  اثر انگشت داوطلب:  امضاي داوطلب:

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  به این سازمان ارسال گردد.یک قطعه عکس بصورت رسمی این فرم الزم است پس از تکمیل و امضاي داوطلب، به همراه 

  8فرم شماره 
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   بنام خدا

 

 
  هاي محروم در آزمون سراسري در اجراي مصوبهشدگان سهمیه استان از پذیرفتهفرم اخذ تعهد 

  شوراي عالی انقالب فرهنگی

  
  ........................ صادره از  ............................................ شماره شناسنامهبه  .................... متولد سال ........................................... فرزند ............................................................... اینجانب

سري آزمون در که .......................................................... ساکن ستفاده ............. سال سرا ستان با ا سهمیه ا صوبه  محروم هاياز  شوراي عالی و در اجراي م

گردم متعهد می ،امپذیرفته شده ................................................... مؤسسه دانشگاه / )            (کدرشته .................................................... انقالب فرهنگی در رشته

ستا صیل در ا سه برابر طول مدت تح صیل  شکی خدمت پس از فراغت از تح شگاه علوم پز سوي دان شده از  ن ذیربط با توجه به نیاز اعالم 

 ،آموزش عالی مؤسساتها و تحصیلی دانشگاه هايدفترچه راهنماي انتخاب رشته نمایم براساس ضوابط اعالم شده درتعهد می ضمنا .نمایم

نامه براي درج در پرونده قبل از نیمســال دوم ســال فینســبت به تکمیل فرم مخصــوص و تحویل آن به دانشــگاه محل قبولی و دریافت معر

تواند برابر مقررات مربوط از تحویل مدارك آموزش عالی می مؤسسهآن  ،بدیهی است در صورت عدم انجام تعهد .تحصیلی جاري اقدام نمایم

ی لمحل مورد تعهد و همچنین از ادامه تحصیتغال در غیر از شی و یا صدور هر نوع گواهی فراعت از تحصیل براي ادامه تحصیلی و یا التحصی

  اینجانب در هر مقطع از تحصیل اقدام نماید.
  

  داوطلب:و اثر انگشت محل امضاء          :تاریخ           

  

. ........................................................................................................................................................................................   
  

  

   خدابنام 
  

 آزمون در ذیربط گروه مربوط در تحصیلیهاي رشته در دهش پذیرفته »مرد متقاضیان« کاردانی مدرك از دارندگان اخذ تعهد فرم

  )نظام جدیدآموزش عالی و همچنین دوره کاردانی  مؤسساتها و کاردانی دانشگاه دوره آموختگاندانش براي( سراسري
  

سنامه شماره به............... ...................................... فرزند ............................................................................. اینجانب  )(کاردانی دیپلم فوق در مقطع که.. ........................................... شنا

 / مؤسـسـه از 30/07/99 تا تاریخ حداکثرپرورش  و آموزش وزارت به وابسـته ايحرفه و فنی هايآموزشـکده یا و عالی آموزش تمؤسـسـاها و دانشـگاه

ــــه در.......... ........................................................ دانشــگاه                     ................................... ســال ســراســري در آزمون شــوم ومی التحصــیلفارغ. .......................................................... رشــتـ

  :شوممی متعهد ،گردیدم پذیرفته.......................... ......................... دانشگاه /مؤسسه................ .......................... رشته رد ............................... آزمایشی در گروه

صیل (حداکثرفارغ -1 شگاه30/07/99تا تاریخ  التح ساتها و ) دان س شگاه فنی و حرفهآموزش عالی و یا  مؤ سات دوره کاردانی نظام جدید دان س اي و مو

  نمایم.آموزش عالی ذیربط دریافت و ارائه می مؤسسهکه گواهی مربوط را از  هستم آموزش عالی غیرانتفاعی

 هدعمتو باشد می اینجانب .............................. اعزام تاریخ بخدمت آماده و دفترچه امشده اعزام خدمت به سراسري آزمون در از شرکت پس از آنجائیکه -2

شته اینکه به توجه با شوممی صیلی در ر شی  تح  در مقاطع بنحوي ،امشده پذیرفته باالتر از کاردانی در مقطعربط یذ مطابق یامربوط در گروه آزمای

ضوابط  طبق قبولی در رشته تحصیل مدت کمتر از طول سال 2باالتر  مقاطع به از کاردانی تحصیلم مدت حداکثر طول که شوم التحصیلباالتر فارغ

  باشد. تحقیقات و فناوري  ،علوم وزارت

  در هر  اینجانب تحصیل تواند از ادامهمی دانشگاه /مؤسسه صورت عدم موافقت نظام وظیفه با تحصیل در رشته قبولی جدید، آن بدیهی است در

   .نماید مربوط اقدام مقررات و مطابق آورده بعمل ممانعت تحصیل در طولزمان 
 
 

 :و اثر انگشت امضاء         :خانوادگی و نام نام               :تاریخ

  ..............................................: تاریخ

  .............................................. شماره:

  9فرم شماره 

  ..............................................: تاریخ  10فرم شماره 

  .............................................. شماره:
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 بنام خدا

 
 

  

                          

          

   فنی آموزشکده /عالی آموزش مجتمع /دانشگاه

 
  و احترام  سالمبا

 به..................... ............................متولد ..................... .............................فرزند  ....................................................... خواهر /برادر تحصیل ادامه که داردمی اعالم وسیله بدین 

 آن  ................................................................................ رشته..................... ............ سال سراسري آزمون در شده پذیرفته..................... .................................. شناسنامه شماره

 .است بالمانع پرورش و آموزش وزارت به تعهد خدمت سپردن بدون عالی آموزش مؤسسه

 
 پرورش و آموزش کل اداره

  مهر و امضاء

  

  

  

. ........................................................................................................................................................................................   
  

  بنام خدا

  

  تحصیل در دانشگاهادامه  و نامثبتفرم معرفی دانشجویان کارمند براي 
  

  

  

  

  

  :به

  :از

  

  

  احترام  با سالم و

  پیمانی   آزمایشی رسمی   قطعی کارمند رسمی  ...................................................................................................................... خانم با توجه به اینکه آقاي /
صیلی .......................................... مقطع در ..................................................................... سازمان شته تح  ...................................... سال )             د(ک ............................................... ر

بدینوسیله موافق بدون قید و باشد، اینکه تحصیل نامبرده در آن دانشگاه بصورت تمام وقت می شده است و با آگاهی از آن دانشگاه پذیرفته

 رده تا تاریخبنام حکم ماموریت     ضمنا حکم مرخصی نماید.ادامه تحصیل ایشان اعالم می و نامثبتوزارت را با  / شرط این سازمان

  ارسال خواهد شد. ...........................................

  

 محل مهر و امضاء باالترین مقام اداري

  

  11 فرم شماره
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  12 فرم شماره


