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 98-99فرم مشخصات پذیرفته شدگان دکتری سال تحصیلی 

اره شناسنامه                    محل صدور                                    نام                                     نام خانوادگي                                      فرزند                            شم

وضعيت تاهل              وضعيت نظام وظيفه                                           کد ملي                       ولد                          محل تولد                        تاريخ ت

پذيرفته شده در دوره ارشد                         وره کارشناسيمعدل د                             ارشد  سال اخذ مدرك کارشناسي           دين       

استفاده از سهميه                                  متعهد خدمت به  با  98-99رشته                                 از نيمسال اول / دوم سال تحصيلي  دکتری

 سازمان                                 

 تلفن منزل : نشاني و

 نشاني و تلفن محل کار:

 تاريخ و امضاء                                                                                                                                                           
 

متعهد مي شوم که دانشجوی فعلي دانشگاه ها و موسساا  وابساته باه وزار  ملاوم ق تحتيتاا  و            اينجانب                                           

فناوری نمي باشم و در صورتيكه در هر برهه از تحصيال  اينجانب خالف اين مسئله ثابت شودق دانشاگاه محاخ خواهاد باود کاه از اداماه       

 راضي نيز نخواهم داشت. تحصيل اينجانب جلوگيری به ممل آورد و حخ هيچگونه امت

 تاريخ و امضاء                                                                                                                                                            
 

 (شهریه پردازبه استثنای پذیرفته شدگان )عالی کشور بهره مندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش

کاه باا     1398ناپيوساته داخال س ساال    دکتاری اينجانب                                                پذيرفته شده آزمون ورودی تحصيال  تكميلي )دوره 

كانا  تحصيل اطفال و جواناان ايراناي کاه در جلساه ماور       اطالع کامل از اليحه قانوني اصالح مواد هفت و هشت قانون تامين وسائل و ام

مند هساتم در طاول تحصايل    ه شورای انتالب جمهوری اسالمي ايران به تصويب رسيده است و قبول تكاليف و وظايف خود ق مالق 12/3/59

بر مد  استفاده از تحصيال  رايگان در برادو از مزايای آموزش رايگان  طبخ قانون مذکور استفاده نموده و تعهد مي نمايم که  دکتریدوره 

 هر موسسه ای که وزار  ملوم ق تحتيتا  و فناوری مترر نمود ق خدمت نمايم.

 خواهشمند است نام اينجانب را طبخ متررا  ثبت نمايند.

 تاريخ و امضاء                                                                                                                                                                                                                 
 

 )مخصوص پذیرفته شدگان شاغل در سازمانهای دولتی(

اساتخدام رسامي   کاه در   دکتریتحصيلي                           در دوره ل ل اول/ دوم  سااينجانب                                          پذيرفته شده نيمسا

اساتفاده نماايم و    و ياا مرخصاي سااالنه     موريات تحصايلي  أسازمان                                     مي باشم تعهد مي نمايم در زمان تحصيل از م

ديهي اسات  خود به دانشكده اقدام نماايم . با  و يا مرخصي ساالنه موريت أحداکثر تا يك نيمسال پس از شروع تحصيل نسبت به ارائه حكم م

 جلوگيری نمايد. اينجانبدر غير اين صور  تابع متررا  خواهم بود و دانشگاه مي تواند از ادامه تحصيل 
 

 تاريخ و امضاء                                                                                                                                                                                                               
 

 

از نظار متاررا               گواهي مي شود ثبت نام آقای                                   با توجه به دارا باودن وضاعيت نظاام وظيفاه                                

ع است. ضمنا ناامبرده متعهاد ماي گاردد هار گوناه       وظيفه ممومي برای ادامه تحصيل از نيمسال اول / دوم سال تحصيلي                  بالمان

برساند. بديهي است در غير اين صور  مسووليت مواقاب ناشاي   دانشگاه تغيير در وضعيت نظام وظيفه خود را به آگاهي اداره مشمولين 

 از آن بر مهده شخص دانشجو مي باشد.

 

 يلي دانشگاهنام و نام خانوادگي دانشجو                                                                            امور مشمولين تحصيال  تكم                            

 مهر و امضاء                                                  تاريخ و امضاء                                                                                              

 

ف آن ثابت شود تاابع متاررا    اينجانب                                               متعهد مي گردم در هيچ يك از موسسا  دولتي شاغل رسمي نمي باشم و چنانچه خال

 آموزشي خواهم بود.

 تاريخ و امضاء                                                                                                                                                                                                                                      
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 (، رزمندگان و...... )مخصوص دانشجویان استفاده کننده از سهمیه های ایثارگران

پذيرفته شده ام ق تعهد مي نماايم کاه    دکتریکه با استفاده از سهميه                                         در دوره                       اينجانب                        

در بر احراز استفاده از سهميه مذکور به دانشكده ذيربط اقدام نمايم.  لحداکثر تا يك نيمسال پس از شروع تحصيل نسبت به ارائه گواهي دا

 در نيمسال بعدی جلوگيری به ممل آورد. اينجانبغير اين صور  دانشگاه مجاز است از ثبت نام 

   اءتاريخ و امض                                                                                                                                                                                                               
 

 فارغ التحصیل می شوند(  31/6/98که تا تاریخ ارشد  دوره کارشناسی آخر نیمسال)تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان 

باه طاور    31/6/1398بوده و حاداکثر تاا   ارشد  که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسي ماينجانب                                               امالم مي دار

تحصايال  تكميلاي    واحاد باه   30/08/1398ارغ التحصيل خواهم شد و تعهد مي نمايم که گواهي فراغت از تحصيل خود را حداکثر تاا  کامل ف

              بااه تعااداد                واحااد و معاادل کاال  جمعاااً 31/6/1398تعااداد واحااد هااای گذرانااده شااده اينجانااب تااا  دانشااگاه تحوياال دهاام . ضاامناً

               گااواهي فراغات از تحصاايل خااود را مبنااي باار   30/08/1398مااي باشااد. باديهي اساات چنانچااه تااا                                    ورق مااذک واحادهای 

تلتاي گاردد و حاخ    « کان لام يكان   » دانشگاه تحويل ننمايم ق قبولي اينجانب  تحصيال  تكميلي به واحد  31/6/1398فارغ التحصيل شدن تا 

 ه امتراضي نيز نداشته باشم.هيچگون

 تاريخ و امضاء                                                                                                                                                                                                           
 

 دکتری:   مشخصات دانشجوی

 مشخصات فردی:  .1

 وضعيت تاهل تابعيت مذهب نام پدر  محل تولد سال تولد ناسنامهش .ش نام خانوادگي نام 

 

 

        

 

 مشخصات دانشجویی: .2

 سهميه نيمسال و سال تحصيلي ورود به دانشگاه متطع تحصيلي رشته تحصيلي  دانشكده 

 

 

    

 

 وضعیت تحصیلی: .3

  رشته کارشناسي

 ارشد

مدرك سال اخذ  

 ارشد کارشناسي

نام شهر و دانشگاه  

 ارشد رشناسيکا

 

 نشاني و شماره تلفن دانشگاه محل تحصيل قبلي : 
 

مشخصات سه نفر از افراد مورد اعتمادی که امین بوده و شما را می شناسد)حتی االمكان خویشاوند نباشند( را ذکرر  .4

 نمایید:  

 نشاني و شماره تماس مد  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

 تاريخ و امضاء                                                                                                                                                                    

 

  

  


