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 1399-1400سال تحصیلی  کارشناسی ارشدفرم مشخصات پذیرفته شدگان 

 
        محل صدور                                           ره شناسنامه                  شما  فرزند                     نام خانوادگي                                                                  نام   

    وضعيت نظام وظيفه                               يت تاهل           وضع               کد ملي                       تاريخ تولد                          محل تولد                        

 کارشناسي ارشدذيرفته شده در دوره پ                         معدل دوره کارشناسي                              سال اخذ مدرك کارشناسي           دين       

                                ي باشم.م                  استفاده از سهميه                 با  1399-1400رشته                                 از نيمسال اول / دوم سال تحصيلي 

 نشاني و تلفن منزل :

 نشاني و تلفن محل کار:

 اريخ و امضاءت                                                                                                                                                           
 

علوم ، تحقيقات و فنااوري  متعهد مي شوم که دانشجوي فعلي دانشگاه ها و موسسات وابسته به وزارت              اينجانب                                   

جاناب نمي باشم و در صورتيكه در هر برهه از تحصيالت اينجانب خالف اين مسئله ثابت شود، دانشگاه محق خواهد بود که از ادامه تحصايل اين

 گونه اعتراضي نيز نخواهم داشت. جلوگيري به عمل آورد و حق هيچ

 اريخ و امضاءت                                                                                                                                                            
 

 (شهریه پرداز)به استثناي پذیرفته شدگان ات آموزش عالی کشوربهره مندي از مزایاي آموزش رایگان در دانشگاه ها و موسس
ه با اطالع ک  1399( سالهناپيوست کارشناسي ارشداينجانب                                                پذيرفته شده آزمون ورودي تحصيالت تكميلي )دوره 

شوراي  12/03/59وسائل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني که در جلسه مورخ کامل از اليحه قانوني اصالح مواد هفت و هشت قانون تامين 

از  کارشناسي ارشدمند هستم در طول تحصيل دوره ه انقالب جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيده است و قبول تكاليف و وظايف خود ، عالق

اي کاه  برابر مدت استفاده از تحصيالت رايگان در هر موسساهدو مي نمايم که  مزاياي آموزش رايگان  طبق قانون مذکور استفاده نموده و تعهد

 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مقرر نمود ، خدمت نمايم.

 يخ و امضاءتار                                                                    .خواهشمند است نام اينجانب را طبق مقررات ثبت نمايند
 

 )مخصوص پذیرفته شدگان شاغل در سازمانهاي دولتی(

استخدام که در  کارشناسي ارشدر دوره د تحصيلي                          ل پذيرفته شده نيمسال اول/ دوم  سا        اينجانب                                        

 ساتفاده نماايم وا و يا مرخصاي سااالنه  موريت تحصيليأباشم تعهد مي نمايم در زمان تحصيل از مسازمان                                     مي رسمی 

ر غير دخود به دانشكده اقدام نمايم . بديهي است و يا مرخصي ساالنه موريت أنسبت به ارائه حكم م حداکثر تا يك نيمسال پس از شروع تحصيل

 جلوگيري نمايد. اينجانبتواند از ادامه تحصيل  اين صورت تابع مقررات خواهم بود و دانشگاه مي
 

 اريخ و امضاءت                                                                                                                                                             

 

خالف آن ثابت شود تابع  و چنانچه شاغل رسمی نمی باشممتعهد مي گردم در هيچ يك از موسسات دولتي                  اينجانب                              

 مقررات آموزشي خواهم بود.
 اريخ و امضاءت                                                                                                                                                                               

 

 

 وضعیت نظام وظیفه

ز نظار مقاررات وظيفاه ا                گواهي مي شود ثبت نام آقاي                                   با توجه به دارا بودن وضعيت نظام وظيفه                       

غيير در وضعيت تبالمانع است. ضمنا نامبرده متعهد مي گردد هر گونه       ه تحصيل از نيمسال اول / دوم سال تحصيلي             عمومي براي ادام

ليت عواقب ناشاي از آن بار عهاده شاخ  وؤ. بديهي است در غير اين صورت مسبرسانددانشگاه نظام وظيفه خود را به آگاهي اداره مشمولين 

 دانشجو مي باشد.

 

 مور مشمولين تحصيالت تكميلي دانشگاها  نام و نام خانوادگي دانشجو                                                                                               

 هر و امضاءم                                                         تاريخ و امضاء                                                                                    
 



 

      
 يئدانشگاه عالمه طباطبا

 

 

 

 فارغ التحصیل می شوند(  30/07/99که تا تاریخ  آخر دوره کارشناسی نیمسال)تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان 
ر کامل فاار  به طو 30/07/1399بوده و حداکثر تا  خر دوره کارشناسيکه دانشجوي سال آ ماينجانب                                               اعالم مي دار

ل تحصيالت تكميلي دانشاگاه تحويا واحدبه  30/09/1399التحصيل خواهم شد و تعهد مي نمايم که گواهي فراغت از تحصيل خود را حداکثر تا 

 مذکور،  واحدهاي د                واحد و معدل کلدابه تع جمعاً 30/07/1399تعداد واحد هاي گذرانده شده اينجانب تا  دهم . ضمناً

ت تحصيالبه واحد  30/07/1399فار  التحصيل شدن تا  ي فراغت از تحصيل خود را مبني برگواه 30/09/1399ي باشد. بديهي است چنانچه تا م 

 اعتراضي نيز نداشته باشم.تلقي گردد و حق هيچگونه « کان لم يكن » دانشگاه تحويل ننمايم ، قبولي اينجانب  تكميلي

 

 اريخ و امضاءت                                                                                                                                                                     

 

 (تعهد انجام به موقع مراحل دانش آموختگی )
 ي ارشادمقطاع کارشناسا در حداکثر در بازه زماني شش ماهه از تاريخ دانش آموختگيمتعهد مي گردم                                               اينجانب 

 نسبت به انجام مراحل فراغت از تحصيل اقدام نمايم در غير اينصورت تابع قوانين و مقررات آموزشي خواهم بود. 

 اريخ و امضاءت                                                                                                                                                                    

 
 
 

 : کارشناسی ارشد مشخصات دانشجوي

 مشخصات فردي:  .1
 عيت تاهلوض تابعيت مذهب نام پدر محل تولد سال تولد شناسنامهماره ش نام خانوادگي نام

 

 

        

 

 مشخصات دانشجویی: .2
 سهميه نيمسال و سال تحصيلي ورود به دانشگاه گرايش تحصيلي رشته تحصيلي دانشكده
 

 

    

 

 وضعیت تحصیلی: .3
مدرك سال اخذ     رشته کارشناسي

 کارشناسي

نام شهر و دانشگاه  

  کارشناسي

 

 نشاني و شماره تلفن دانشگاه محل تحصيل قبلي : 

 
 

 

 د)حتی االمكان خویشاوند نباشند( را ذکر نمایید: ن.مشخصات سه نفر از افراد مورد اعتمادي که امین بوده و شما را می شناس4

 نشاني و شماره تماس مدت آشنايي نوع رابطه شغل و سمت نام و نام خانوادگي رديف

1      

2      

3      

 

 نشاني و شماره تلفن محل سكونت قبلي : –الف

 نشاني و شماره تلفن محل سكونت فعلي : -ب

 : شماره تلفن همراه

 اريخ و امضاءت                                                                                                                                                   

  


