
 

 بسمه تعالی
 شماره پرونده:

 

 شماره داوطلبی:

 

 :دانشجوییشماره 

 

 رشدا تعهدنامه ارسال مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی

 

  لهنهسم  شمیا  ارایت مرلیسمینتی  ا ااماتی م     ........ پذیرفته شمه  ره هشمته   اینجانب آقا/خانم ............................................... با شمااه  لی  ............................................... 

س  اهشه     لقطع  سال     ااهشنا سری  سرا ستیهاتعال ثب  نام ا اعالم آلارا  برای محصیل ره        لجتاع آلیزش عات  فن   0011آزلین  سفراین، ضان لطاتعه اطالعیه ا ر لهنهس  ا

 هشته قبیت ، لهاهک ثب  نال  خیر ها به شرح زیر اهسال ل  انم ا ل یاتی  صح  اطالعات ا لهاهک اهسات  بر عهه  اینجانب ل  باشه.

 الزامی است. 1ارسال یکی از مدارک بند ته مهم: نک

 کارشناس آموزش تایید دانشجو کارشناسی ارشدمدارک  ردیف

*1 

   بهارا  ی  برگ اپ لقطع ااهشناس   هیز ناراترانشناله ا 

   لقطع ااهشناس  بهارا  ی  برگ اپ  اصل ایاهیناله لیق 

   (2 شااه ) فرم  ره صیهت آلار  نبیرن ایاه  لیق  ااهشناس  لههک ااهشناس  ا لعهلفرم 

 (3)فرم شااه   آخر ااهشناس  مرمرانشجییان فرم معهه فراغ  از محصیل 

 (6فرم لیانگین معهار ااحههای اذهانه  رانشجییان سال آخر )فرم شااه  
  

2 
   لقطع ااهران  ایژ  رانشجییان ااهشناس  ناپییسته رانشناله ا هیز نارات

   لقطع ااهران  ایژ  رانشجییان ااهشناس  ناپییسته ایاه  لیق  فراغ  از محصیل

   (0برگ مقاضاناله برای بهر  لنهی از آلیزش ها یگان ایژ  رانشجییان هازانه )فرم شااه   3*

   لههک معیین اضعی  اظیفه عایل  )برای آقایان( 4

   /https://estelam.msrt.irاه ههگیری ا پرین  سیابق محصیی  رهیافت  از سالانه  5*

   ی  برگ مصییر پش  ا های ااهت لی  6

   ی  برگ اپ  از ماام صفحات شناسناله 7

   مهیه شه  ره سال جاهی 3*0قطعه عکس ماام هخ  6 8

   خهل  ااهلنهان رات (حکم لرخص  ساالنه یا لیافق  اتب  بهان قیه ا شرط )سازلان لحل  9

11 

 )نیع لههک ره صیهت اهسال قیه شیر(لهاهک سایر 

 

 
  

 

 تذکرات:

صیهت  آبان ماه( 31) روز 15حداکثر ظرف  مکایل از پس ها لهاهک بایه (1 شتاز   ب ست پی سی        :به آرهس پ شگاه فنی مهند سفراین، نبش میدان مادر، دان شمالی، ا سان  خرا

 قید رشته قبولی بر روی پاکت الزامی است.، اهسال نااییه. 9661998195، کد پستی (کارشناسی ارشد مهندسی شیمیقبولی:)رشته  اسفراین، اداره کل آموزش

سربازی برای رهیاف  لعافی  حتاا هاهناای رهیاف  لعافی  محصیی  )         (2 شایل خهل   شهاان پ ر ل ( ها لطاتعه ا http://education.esfarayen.ac.ir/Duty%20system.aspxپذیرفته 

 .(روش دوم فقط) ن ب  به ثب  رهخیاس  اقهام نااینه

 اطالع هسان  ل  شیر.( esfeducation@) رانشگا  آلیزش هسان  اطالع اانال طریق از رانشجییان لهاهک نقص (3

 .نااینه اقهام رانشگا  قبی  خیر از ح اب م ییه ا انصراف ثب  به ن ب  بایه( شبانه یا هازانه) انصراف  رانشجییان (0

سالانه          (5 س  ا مح  را  صیهت االال لجازی ا س  ب شاهه  برناله االس     ثب  نام، اطالعیهره صیهت ل  پذیرر.   adobe connectا  skyroomشرا  ره االس های ره شرا  ره   ل ا 

 ها لطاتعه نااییه.االس های لجازی 

 رانت آلیخته نشه  ا رهس باقیاانه  راهنه، لجاز به ثب  نام نا  باشنه. ااهشناس  لقطع ره لهر 31 ماهیخ ما اه پذیرفته شهاان  (6

 

 الضا رانشجی / ماهیخ

https://estelam.msrt.ir/
http://education.esfarayen.ac.ir/Duty%20system.aspx

