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:   تاریخ 

:پیوست 

عا یه 
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري

"حضوريغیرنامثبتنامهتعهدوخواستدر"

)مقطع کارشناسی ارشد(

ساريهدفگاهشدانتکمیلیتحصیالتوآموزشیامورمحترممدیر
سالم،با

حضـوري غیـر نـام ثبـت بـه نسبتفرمایید؛مقرراستخواهشمندکرونا،بیماريوکشورخاصشرایطبهتوجهبااحتراما،
پدرنام..................................تولدتاریخ.... ................................ملیشمارهبه،.....................................نحانبایمشروط

شــــــدهپذیرفتــــــه . ................................تولــــــدمحــــــل.............................صــــــدورمحــــــل.... ..........................
ارائـه مـدارك   ابـ ...................... ورودي  .............................گـرایش ..............................رشته...............................مقطع

.همکاري الزم بعمل آورندفرم میباشد؛ذیل که به ضمیمه این 
ــویر صــفحه اول و دوم شناســنامه             -1 ــویر کــارت ملــی        -2تص ــویر اصــل مــدرك کارشناســی                                    -3تص تص
نی براي افرادي که تصویر اصل مدرك کاردانی و ریزنمرات دوره کاردا-5تصویر ریزنمرات مقطع کارشناسی            -4

تصویر مدرك تعیین وضعیت نظام وظیفه     -47*3عکس -6در مقطع کارشناسی ناپیوسته تحصیل کرده اند            
تصویر فیش واریزي    -9مدرك کارشناسی و معدل آن       فرم-8

و اصـل فـیش واریـزي    ،)مطابق اطالعیه ثبت نـام ( مربوطهمداركاصلهفته2مدتطیحداکثرگردم؛میمتعهدضمنا،
لـم کـان اینجانبنامثبتاینصورتدرغیراستبدیهی. نمایمدانشگاهآموزشیامورتسلیمرافرم تعهد تکمیل شده اصل 
.داشتنخواهمادعاییواعتراضهیچگونهخصوصایندروشدهتلقییکن

بر اساس اعالم سازمان سنجش و 99پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی ورودي بهمن : تذکر مهم 
آموزش کشور، چه ثبت نام نمایند و چه ثبت نام ننمایند امکان شـرکت آنهـا در آزمـون ورودي سـال     

. امکان پذیر نمیباشد1400

خیتار
انگشتاثروامضاء
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