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 باسمه تعالي
 2رفم شماره 

 

 نمونه فرم اخذ تعهد از پذيرفته شدگان مبني بر نداشتن مدرك با ارزش باالتر از كارشناسي، عدم اشتغال به تحصيل 

 ها و مؤسسات آموزش عالي  در مقطع باالتر از كارشناسي در دانشگاه
 

  شمممممم اره  شناتممممممنامت  دارا ..................  متهاممممممن تممممممال .........................  فرلنممممممن...........................................................  :  اينجاند

  شمبانت  / رولانمت   دانشجه در دوره  پذيرع  در امت ا   كت  ......................... تاك ..................................  ال  صادره ...........................................................

  امهلشم    در نمروه  7733  تمال   ناپ هتمتت   كارشناتم    دوره  بمت (  ديمپ م   فمهق )  كماردان    ال دوره  مخت ف  امهلش   ها  نروه  ت       ها  رشتت

  امهلشممم  مؤتسمممت / دانشمممگاه................. ( م مممل  كمممن رشمممتت ........................................................... )ت  ممم     رشمممتت در............................ 

 : ن ايم نهاه  م اا،  شنه  پذيرفتت............................... ............................
 .باشم ن   كارشنات باالتر ال   ال كشهر در مقطع  و خارج  داخل  لاا   امهلع مؤتساتها و  دانشگاه  اات   ل فارغ -7
 .باشم ن   كارشنات باالتر ال   كشهر در مقطع  داخل  لاا   امهلع مؤتساتها و  دانشگاه  فع    دانشجه  -8

 ال ت  م ل   در هر مقطع   اينجاند  تهانن ال ت   ل م   دانشگاه  /امهلش  مؤتست  اي   ،فهق  مطااد  ص    لنا  در صهرتكت   شها متعهن م اذا 
 .ن اين  اقناا  مربهط  مقررات و مطابق  اورده  ل ل بت  م انع  

 

 :  وانواددي  و نام  نام      : تاريخ

 :امضا                  
 

 باسمه تعالي
 1رفم شماره 

 نمونه فرم اخذ تعهد از پذيرفته شدگان مبني بر دارا بودن كليه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دفترچه راهنماي آزمون
 

  صمادره  ........................................................   شم اره   شناتمنامت   دارا ................   متهان تال........................  فرلنن ................................................  :  اينجاند

  مخت مف   امهلش   ها  نروه  ت       ها  رشتت  شبانت / رولانت  دانشجه در دوره  پذيرع در امت ا   كت  ................................ تاك ...........................  ال

ت  مم     رشممتت در ..................................................   امهلشمم   در نممروه 7733  تممال  ناپ هتممتت  كارشناتمم   دوره  بممت(  ديممپ م  فممهق)  كمماردان   ال دوره

نمهاه   اا،  شمنه   پذيرفتمت .............................................................   امهلش  مؤتست / دانشگاه................ ( م ل  كن رشتت............................................................. )

 :  ن ايم م 

 .باشم ااذكر م  م  و اخت اص  مننرج در دفترچت راهن ا  المه  فهقدارا  ك  ت شرايط و ضهابط ل ه

  ال ت  م ل   در همر مقطعم     اينجانمد   تهانمن ال ت  م ل   مم    دانشگاه  /امهلش  مؤتست  اي   فهق  مطااد  ص    لنا  صهرت درشها كت  اذا متعهن م 

 .ن اين  اقناا  مربهط  مقررات و مطابق  اورده  ل ل تب  م انع 
 

 :  وانواددي  و نام  نام      : ريختا

 :امضا                  
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 باسمه تعالي
 4رفم شماره 

 علوم، تحقيقات و فناوريفرم تعهد مبني بر تسويه با صندوق رفاه دانشجويان وزارت 
 

 شمممم اره  شناتممممنامت  دارا ...............   متهاممممن تممممال ..............................  فرلنممممن.......................................................   :  اينجاند

  دوره  بت  كاردان   دانشجه ال دوره  پذيرعالمه  در   كت..............................   تاك ......... ..................... ال  صادره .............................................

كمن  ) .............................................................. ت  م      در رشمتت ...................................   امهلشم    در نمروه  7733 تمال   ناپ هتتت  كارشنات 

  بمت   باته مت  ، اا شمنه   پذيرفتمت ..............................................................   دانشگاه / مؤتستكارشنات  ناپ هتتت   مقطع............. ( رشتت م ل 

يما    حسا   برتسهيت  دال  نهاه  7733-39  ت       تال  دوا  در ن  سال  ناا  ب   هنگاا  كت  شها م متعهن   وت  ت  بني   وق   ض ق

  دانشمجهيا    رفاه  ها  واا  بالپرداخ   دتتهرااع ل  را براتاس  ل ها، ت ق قات وفناور   ولارت  دانشجهيا   رفاه  ها  صننوق  مهافق 

  اممهلع   ا  فمهق،   نمهاه   ت هيل  لنا  و درصهرت  دهم  ت هيل  دانشگاه  امهلع  بت 87/5/7767  مهرخ  وليرا   تأه     ست  م هبت

  نهنمت  هم چ   حمق   اينجانمد  و  اورده  ل ل بت    هن ر  7733-39ت        تال  دوا  در ن  سال  اينجاند  ناا   ب  ال  دارد كت  ا اله

 .داش   را نخهاهم  التراض 
 

 :  وانواددي  نام و  نام                     :تاريخ 
 :امضا       
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 باسمه تعالي  
  6رفم شماره 

 
 نياز رشته قبولي كارشناسي ناپيوسته  شدگان مبني بر گذراندن دروس پيش پذيرفتهنمونه فرم اخذ تعهد از 

 التحصيلي كارداني آنها  رشته فارغ نامتناسب با

 

 ...................... ..................داراي شناسنامه شماره ................ متولد سال ......................... فرزند ............................. اينجانب 

( فوق دييپلم )كه بدون توجه به رشته تحصيلي و يا نوع مدرك كارداني .......................... ساكن ............................... صادره از 

كيد  ...................................................... )در رشيته تحصييلي    1397آزمون كارداني به كارشناسيي ناپيوسيته سيال     وود در

مؤسسيييييه آميييييوزش عيييييالي / آموزشيييييكده / دانشيييييكده / دانشيييييااه .............. ( محيييييل  رشيييييته

 :شوم مي متعهد وسيله بدينام،  شده  پذيرفته............. ................................................................

هاي تحصيلي آزميون   نام و انتخاب رشته هاي ثبت با توجه به اينكه براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما و اطتعيه

و پذيرفتيه   وود، در آزمون فوق شركت نميوده ( فوق ديپلم)مذكور، بدون توجه به رشته تحصيلي و يا نوع مدرك كارداني 

نياز و يا جبراني رشته قبولي اعتم شده را كه با نظر دروه آموزشي مؤسسه  شده ام، مطابق ضوابط مربوط، كليه دروس پيش

بديهي است درصورت عدم رعايت ضوابط مربوط، اين مؤسسه آموزشيي  . شود، با پرداوت شهريه باذرانم تعيين و اعتم مي

 .در هر مقطعي ممانعت به عمل آورد تواند از ادامه تحصيل اينجانب مي

 

 :  وانواددي  و نام  نام       :  تاريخ                        

 :امضا                   
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 باسمه تعالي
 7رفم شماره

 

 اند نام موفق به اخذ گواهي خود نشده ثبتشدگاني كه تا زمان  نمونه فرم جايگزين گواهي فراغت از تحصيل پذيرفته
 

 

 .....................................................................آموزش عالي  مؤسسه/ دانشااه 

 

 نيمسييال دوم/ نيمسييال اولپذيرفتييه .................................. ..................... ....برادر / وواهر: رساند وسيله به اطتع مي بدين

 مؤسسيه ايين  ( فوق دييپلم )از مقطع كارداني ........... (محل  كد رشته) ....................................................................تحصيلي رشته  در

و اشتغال به        التحصيل وواهد شد فارغ 31/11/1397حداكثر تا /        التحصيل شده است فارغ 31/6/1397تا تاريخ آموزش عالي 

وزارت بهداشيت، درميان و   /        وزارت علوم، تحقيقات و فنياوري /         شوراي عالي انقتب فرهناي  تأييدتحصيل نامبرده مورد 

 . باشد مي/ بوده است          آموزش پزشكي

 .رديده و فاقد هر دونه ارزش دياري استآموزش عالي صادر د مؤسسهضمنا  اين فرم فقط براي اطتع آن 

  

 

 

           آموزش عالي مؤسسه/ امور آموزشي دانشااه  مسؤولمحل مهر و امضاء                                                                  

 (التحصيلي دوره كارداني محل فارغ)                                             

 

 

 

 

 




