
 
 

  فرم مشخصات پذیرفته شدگان دکتري سال تحصیلی 
اره شناسنامه                    محل صدور                                    نام                                     نام خانوادگی                                      فرزند                            شم

وضعیت تاهل              وضعیت نظام وظیفه                                           کد ملی                       محل تولد                                                  تاریخ تولد
پذیرفته شده در دوره ارشد                         کارشناسی معدل دوره                             ارشد  سال اخذ مدرك کارشناسی           دین       
استفاده از سهمیه                                  متعهد خدمت به  با        رشته                                 از نیمسال اول / دوم سال تحصیلی  دکتري

  سازمان                                 
  فن منزل :نشانی و تل

  نشانی و تلفن محل کار:
  تاریخ و امضاء                                                                                                                                                           

  

متعهد می شوم که دانشجوي فعلی دانشگاه ها و موسسـات وابسـته بـه وزارت علـوم ، تحقیقـات و         اینجانب                                              
فناوري نمی باشم و در صورتیکه در هر برهه از تحصیالت اینجانب خالف این مسئله ثابت شود، دانشـگاه محـق خواهـد بـود کـه از ادامـه       

  ی نیز نخواهم داشت. تحصیل اینجانب جلوگیري به عمل آورد و حق هیچگونه اعتراض
  تاریخ و امضاء                                                                                                                                                            

  

  )شهریه پردازبه استثناي پذیرفته شدگان (لی کشوربهره مندي از مزایاي آموزش رایگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عا
کـه بـا     1393ناپیوسـته داخـل ) سـال    دکتـري اینجانب                                                پذیرفته شده آزمون ورودي تحصیالت تکمیلـی (دوره  

ات تحصیل اطفـال و جوانـان ایرانـی کـه در جلسـه مـورخ       اطالع کامل از الیحه قانونی اصالح مواد هفت و هشت قانون تامین وسائل و امکان
شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران به تصویب رسیده است و قبول تکالیف و وظایف خـود ، عالقمنـد هسـتم در طـول تحصـیل       12/3/59

ت استفاده از تحصیالت رایگـان در  برابر مددو از مزایاي آموزش رایگان  طبق قانون مذکور استفاده نموده و تعهد می نمایم که  دکتريدوره 
  هر موسسه اي که وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري مقرر نمود ، خدمت نمایم.

  خواهشمند است نام اینجانب را طبق مقررات ثبت نمایند.
  تاریخ و امضاء                                                                                                                                                                                

  

  (مخصوص پذیرفته شدگان شاغل در سازمانهاي دولتی)
ام رسـمی  کـه در اسـتخد   دکتـري تحصیلی                           در دوره ل ل اول/ دوم  سااینجانب                                          پذیرفته شده نیمسا

اسـتفاده نمـایم و    و یـا مرخصـی سـاالنه     موریـت تحصـیلی  أسازمان                                     می باشم تعهد می نمایم در زمان تحصیل از م
اسـت  خود به دانشکده اقدام نمـایم . بـدیهی   و یا مرخصی ساالنه موریت أحداکثر تا یک نیمسال پس از شروع تحصیل نسبت به ارائه حکم م

  در غیر این صورت تابع مقررات خواهم بود و دانشگاه می تواند از ادامه تحصیل من جلوگیري نماید.
  

  خ و امضاءتاری                                                                                                                                                                                                               
  

  
از نظـر مقـررات              گواهی می شود ثبت نام آقاي                                   با توجه به دارا بـودن وضـعیت نظـام وظیفـه                                

هـد مـی گـردد هـر گونـه      وظیفه عمومی براي ادامه تحصیل از نیمسال اول / دوم سال تحصیلی                  بالمانع است. ضمنا نـامبرده متع 
برساند. بدیهی است در غیر این صورت مسـوولیت عواقـب ناشـی    دانشگاه تغییر در وضعیت نظام وظیفه خود را به آگاهی اداره مشمولین 

  از آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.
  

  امور مشمولین تحصیالت تکمیلی دانشگاه                                     نام و نام خانوادگی دانشجو                                                                   
  مضاءتاریخ و امضاء                                                                                                         مهر و ا                                       

  
متعهد می گردم در هیچ یک از موسسات دولتی شاغل رسمی نمی باشم و چنانچه خالف آن ثابت شود تـابع مقـررات                                    اینجانب              

  آموزشی خواهم بود.
  تاریخ و امضاء                                                                                                                                                                         

 
 

  (مخصوص دانشجویان استفاده کننده از سهمیه هاي ایثارگران)
فته شده ام ، تعهد می نمـایم کـه   پذیر دکترياینجانب                                              که با استفاده از سهمیه                                         در دوره 

بر احراز استفاده از سهمیه مذکور به دانشکده ذیربط اقدام نمایم. در  لحداکثر تا یک نیمسال پس از شروع تحصیل نسبت به ارائه گواهی دا
  غیر این صورت دانشگاه مجاز است از ثبت نام من در نیمسال بعدي جلوگیري به عمل آورد.

    تاریخ و امضاء                                                                                                                                                                                                        
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  دکتري:  مشخصات دانشجوي
  مشخصات فردي:  .1

  وضعیت تاهل  تابعیت  مذهب  نام پدر   محل تولد  سال تولد  ش .شناسنامه  نام خانوادگی  نام 
  
  

                

  
  مشخصات دانشجویی: .2

  سهمیه  نیمسال و سال تحصیلی ورود به دانشگاه  مقطع تحصیلی  صیلی رشته تح  دانشکده 
  
  

        

  
  :(مقطع قبلی) وضعیت تحصیلی .3

  رشته کارشناسی
  ارشد

مدرك سال اخذ   
  ارشد کارشناسی

نام شهر و دانشگاه   
  ارشد کارشناسی

  

  نشانی و شماره تلفن دانشگاه محل تحصیل قبلی : 
  

عتمادي که امین بوده و شما را می شناسد(حتی االمکان خویشاوند نباشند) را ذکـر  مشخصات سه نفر از افراد مورد ا.4
  نمایید:  

  نشانی و شماره تماس  مدت آشنایی  نوع رابطه با شما  شغل و سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف
1   

 
 

        

2   
 
 

        

3   
 
 

        

  
  نشانی و شماره تلفن محل سکونت فعلی :

                                                                      
  
  
  

  تاریخ و امضاء                                                                                           
  
   

   

  فارغ التحصیل می شوند)  31/6/93که تا تاریخ ارشد  دوره کارشناسی ترم آخر(تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان 
بـه طـور    31/6/1393بوده و حـداکثر تـا   ارشد  اینجانب                                               اعالم می دارد که دانشجوي سال آخر دوره کارشناسی

ـ   واحـد بـه   30/11/1393کامل فارغ التحصیل خواهم شد و تعهد می نمایم که گواهی فراغت از تحصیل خود را حـداکثر تـا    ی تحصـیالت تکمیل
              بــه تعــداد                واحــد و معــدل کــل  جمعــاً 31/6/1393تعــداد واحــد هــاي گذرانــده شــده اینجانــب تــا  دانشــگاه تحویــل دهــم . ضــمناً

               بــر  گــواهی فراغــت از تحصــیل خــود را مبنــی 30/11/1393مــی باشــد. بــدیهی اســت چنانچــه تــا                                   مــذکور،  واحــدهاي
تلقـی گـردد و حـق    » کان لـم یکـن   « دانشگاه تحویل ننمایم ، قبولی اینجانب  تحصیالت تکمیلی به واحد  31/6/1393فارغ التحصیل شدن تا 

  هیچگونه اعتراضی نیز نداشته باشم.
  تاریخ و امضاء                                                                                                                                                                                 
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