
 بسمه تعالی

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 ( غیرانتفاعی ) مؤسسه آموزش عالی پرندك
 

 مدارك مورد نیاز ثبت نام 
 

 دانشجوي عزیز 

گرامـی داشــته و از اینکـه توفیــق     ( غیر انتفاعی ) مقدم شما را به مؤسسه آموزش عالی پرنــدك       
یافته اید دوران تحصیـالت عالـی خود را در این مؤسسـه ادامه دهید بسـیار خرســندیم. ایـن مؤسسـه    
تالش می کند تا با مسـاعدت شما زمینه هاي مناسبی را به منظور ارتقاء سطح علمی، آموزشـی و فرهنگـی   

 دانشجویان فراهم سازد.
تشکیل پرونده تحصیـلی در این مؤسسـه مدارك زیر الزم است. لطفاً آن هـا را پـس از    براي ثبت نام و     

تهیه به ترتیب شماره ها در پوشـه (پیوست) قرار داده و حداکثـر تا پایان وقت اداري بـه واحـد ثبـت نـام     
 مؤسسه تحویل دهید.

 را در کاور قرار دهید) دیپلم*(تذکر : اصل مدرك      
  1- برگ از تصویر تمام صفحات آن. 2امه واصل شناسن 
  2- برگ تصویر آن.( پشت و رو ) 2اصل کارت ملی و 
  3- برگ تصویر آن.  2اصل مدرك دیپلم و 
  4- برگ تصویر آن. 2اصل مدرك پیش دانشگاهی و 

بـرگ تصـویر آن را تحویـل     2تبصره: در صورت عدم امکان ارائه اصل مدرك دیپلم ، دانشـجو باید گواهی موقت دیپلم و        
 ماه جاري باشد. شهریورنماید و هم چنین تاریخ فراغت از تحصیل پیش دانشگاهی باید حداکثر تا پایان 

 تحویل دهد.  30/08/1397دانشجو موظف است اصل مدرك پیش دانشگاهی خود را حداکثر تا تاریخ  
  5-  (چاپ سایت سازمان سنجش)کارنامه آزمون سراسري 
  6-  برگ تصویر آن. 2ریز نمرات تایید شده دوره متوسطه و 
  7 _  برگ تصویر آن.   2ریز نمرات تایید شده دوره پیش دانشگاهی و 
  8 _  رسید درخواست تاییدیه پیش دانشگاهی 

اجعـه و درخواسـت   مرپیشخوان دولت دانشجو باید همراه با تصویر مدرك پیش دانشگاهی خود به یکی از ادارات  -*تذکر       
 تاییدیه براي این موسسه نموده و رسید آن را تحویل نماید.

  9-   (ویژه پسران) مدارك مربوط به نظام وظیفه 
 الف: اصل و تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دائم             
 ب: اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غیبت)              
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 10-  آنالین در سامانه ثبت نام علی الحساب  ثابت و متغیـر به صورتواریــزي شهریه 
      
                   ریال    8.500.000   مبلغ       رشته حسـابداري 

  ریال      8.000.000   مبلغ      مدیریت مالـی    رشته 
            ریال     7.000.000   مبلغ       بازرگانی رشته مدیریت 

  ریال     6.500.000    مبلغ   مدیریت صنعتی     رشته 
  واریز مبالغ فوق به صورت آنالین در سیستم مالی در زمان ثبت نام الکترونیکی در سیستم  دانشجویان جدید الورود 

 
 11-   نقـدي   به صورت -. *تذکرو پوشه و فرم هاي ثبت نام  ریال جهت بیمه حوادث  و صدور کارت دانشجویی 500.000مبلغ

 روز مراجعه ثبت نام حضوري اخذ می گردد
  12- )با زمینه روشن و پشت نویسی) دانشجویان دختر97(جدید سال  3×  4)  قطعه عکس6شش ، 

 براي دانشجویان پسر  3×  4) قطعه عکس 12دوازده ( -*تذکر          

ود دانشجویان عزیـز  تـوجه: حضـور شخص دانشـجو براي ثبت نام الزامـی است و توصیـه  می شـ
 تصویر هر یک از مدارك تحویلی به مؤسسه را شخصاً نگهداري نمایند. 

 
 

 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري
 مؤسسه آموزش عالی پرندك

 ( غیرانتفاعی )
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 بسمه تعالی
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 
 
 
 شماره پرونده:                

                                                                   
 
 

 دانشجوي گرامی:
تغییـرات  پاسـخ دهیـد و هرگونـه    دقیق و خوانا لطفا به کلیه سؤاالت و اطالعات خواسته شده بطور مشروح ،           

( اعم از آدرس،تلفن و...) را در اسرع وقت به مؤسسه اطالع داده و نسبت به اصالح آنها اقدام نمایید. بدیهی است احتمالی
 این اطالعات داراي  طبقه بندي بوده و به عنوان امانت نزد مؤسسه محفوظ خواهد ماند.

 
 .مشخصات شخصی: 1     
 نام پدر: خانوادگی:نام  نام:

 محل تولد: تاریخ تولد:                شماره شناسنامه:
 مذهب: کدملی: محل صدور:

 ملیت: زن        جنسیت:     مرد   متأهل       وضعیت تأهل:  مجرد
 .محل سکونت دانشجو:2     

 سازمانی                     استیجاري                          وضعیت مسکن:    شخصی 

 .............................            آدرس دقیق: استان......................................................... شهر...................... خیابان...................

 ................................................................ کد پستی.......................................... ...........................................................

 ......................تلفن منزل:........................................                                           همراه:..........................

      

 موزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )آمؤسسه 
 

 اطالعات فردي دانشجو 
 فرم الف

 

         

 
محل الصاق 

 عکس
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 .سوابق شغلی دانشجو ( اعم از دولتی،آزاد و ... ) به ترتیب از آخرین:3 
 نشانی و تلفن محل کار مدت زمان همکاري سمت محل کار

 تا تاریخ از تاریخ
   97  

 

     
 

 .سوابق شغلی پدر ( اعم از دولتی،آزاد و .... ) به ترتیب از آخرین:4       

 تلفن محل کار مدت زمان همکاري سمت محل کار
 تا تاریخ از تاریخ

   97  
 

     
 

 تلفن همراه پدر: تلفن منزل پدر:

 . مشخصات برادر و خواهر :5         
 و ادرس محل کارتلفن  شغل فعلی نسبت نام و نام خانوادگی

    

    

 

    

 

  .مشخصات همسر(در صورت ازدواج):6

 نام پدر: نام خانوادگی: نام:
 محل تولد: تاریخ تولد:             شماره شناسنامه:         

 شغل:                 میزان تحصیالت: کد ملی:
 تلفن محل کار: تلفن همراه:                محل صدور:
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 سال گذشته) به ترتیب از آخرین:10.آدرس و محل سکونت قبلی تا کنون(7
 تا سال از سال محل سکونتآدرس و شماره تلفن 

1-  97 

2-   

3-   

 . نام و آدرس افرادي را که در مواقع اضطراري می توان با آنها تماس گرفت :8
 آدرس و شماره تلفن محل کاریا سکونت و تلفن همراه: شغل نسبت نام و نام خانوادگی

1.    
 

2.    
 

3.    
 

 مشخصات تحصیالت  متوسطه:. 9   
رشته  تحصیلیمقطع 

 تحصیلی
تاریخ اخذ 

 مدرك
 محل اخذ مدرك تحصیلی معدل

 نام دبیرستان نام شهر                   
      دوم متوسطه -1 

      سوم متوسطه-2

      پیش دانشگاهی -3

 :( در صورت وجود ) . مشخصات تحصیالت دانشگاهی10
رشته  سال ورود مقطع تحصیلی

 تحصیلی
سهمیه  دانشگاهنام 

 قبولی
شهر یا 
 شهرستان

وضعیت 
فعلی 

 تحصیلی
       کاردانی-1
       کارشناسی-2
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 .مشخصات دانشجودرآزمون سراسري(طبق کارنامه کنکور):11         
ــروه  نوع مدرك گـــــــ

 آزمایشی
رتبه قبولی در   

 کنــــــکور
 معـــــدل اعالم شده به سنجـــش

 کاردانی دیپلم
     

 .سهمیه قبولی در آزمون:12

                   شـاهد .               4بومـــی .               3منطقه اي .                2عـــادي .1 
              عشایر .              8آزادگان .                7. ایثـارگران              6. جانبازان 5 
 انتقــالی  .9 

 .وضعیت نظام وظیفه(براي پسران):13

  داراي کارت پـایـان خدمــت هستــم  .  2. درخواســت معافیــت تحصیـــلی دارم1
 داراي کارت معافیت تحصیلی هستــم .           4داراي معافیت پزشکی هستم     .3

 
      * تذکرات:       

اگر دانشجـو در زمان ثبت نام این مؤسســـه در دانشــگاه دیـگري اشتــغال به  تحصیل داشته باشد بایـد   -1
مربوطـه را نیـز همـراه مـدارك دیگـر بـه        گواهی انصراف و تسویه حسابضمن انصراف از آن دانشگاه، 
 مسئول ثبت نام تحویل نماید.

ت سـربازي هستنــد، بایـد حتمـا گـواهی عکسـدار      پذیرفته شـدگانی که به هنگام ثبت نام، مشغـول خدم -2
اشتغال به خدمت نظام ممهور به مهر مدیریت نظام وظیفه را با ذکر تـاریخ دقیـق اعـزام بـه خـدمت (پایـه       

بنا به درخواست دانشجو، نامه از طریق مؤسسـه بـه ارگـان     (در صورت نیاز خدمتی) ارائه نمایند. 
 خواهد شد) مربوط داده

آمـاده به خدمـت بـدون مهر غیبت براي دانشـجویـانی که خـارج از فرجه اعالم شده توسط ارائـه دفترچـه  -3
 نظام وظیفه در کنکورسراسري شرکت نموده اند الزامـی است.

 8سـال برابـر   4کلیه پذیرفته شدگان مشمول فقط تا سقف تعیـین شـده بـراي دوره کارشناسـی (حـداکثر      -4
نند. لذا دانشجویان باید از ابتـداي تحصیــل بـه نحــوي برنامــه    نیمسال) مجاز ند در دانشگاه  تحصیل  ک

ریزي نماینـد تا حداکثـر در مدت مذکـور فارغ التحصیــــل گردنـد و در صـورت اســـتفاده از مرخصــی      
تحصیــلی(با احتساب در سنوات) الزم است در نیمسالهاي بعد تعداد واحدهاي بـاقی مانـده  را گذرانـده و    

سـال) حـق ادامـه تحصـیل ندارنـد و      6 بدیهی است به محض اتمـام سـقف مجـاز تحصـیل (    جبران کنند. 
دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، معافیت تحصیلی  آنها لغو و به نظام وظیفـه معرفـی   

 شده و مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.   
 تاریخ ونام و نام خانوادگی و  امضاء دانشجو:                                       اثر انگشت دانشجو:
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 بسمه تعالی
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 ( غیر انتفاعی ) مؤسسه آموزش عالی پرندك
 فرم استفاده از سهمیه

 فرم ب
 
در صورتیکه عضو خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان وایثارگران می باشید، نسبت خود را بـا آن عزیـزان    -1  

 ذکر نموده و شماره پرونده خود را در ارگان مربوط بنویسید.
 نام ارگان:                                                 شماره پرونده:    
 

در صورتیکه از سهمیه مربوط به شـاهد،رزمندگان،ایثارگران و ... بـراي  قبـولی در آزمـون سراسـري       -2   
 استفاده کرده اید تنظیم  تعهد نامه مربوط الزامی است.  

 
 

 تعهد نامه استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران:
 در مؤسسه آموزش عالی پرندك 

....................فرزند................. که بر طبق آگهی اعالم اسامی قبـول شـدگان آزمـون سراسـري     اینجانب........................
 در رشته ..........................  با استفاده از امتیاز : 1395سال 

 % 49% تــا 25فرزنـد جانبـاز  - 3% بــه بـاال50فرزنــد جانبــاز - 2فرزنـد شهیــد – 1  
  جهادگر رزمنـــده   -   7 رزمنـده -    6فرزنـد آزاده  - 5% 25فرزند جانبــاز تا  -4 

  بسیجی فعــال -8  
چنانچه در هر زمان از ثبت نام و تحصیل اعالم گردد فاقد شرایط استفاده از تسهیالت  تعهد می نمایمپذیرفته شده ام،  

مجلس شوراي اسالمی ) هستم، حداکثر ظرف مـدت  یـک مـاه از تـاریخ     قانونی و ایثارگران (موضوع ماده واحده مصوب 
معتبر را که با مهر و امضاي مسئولین ارگـان ذیـربط تأییـد شـده اخـذ و بـه        اصل گواهی نامه عکسداراعالم مؤسسه 

اعتراضی  مؤسسه ارائه نمایم. در غیر اینصورت مؤسسه حق دارد از ادامه تحصیل اینجانب ممانعت بعمل آورده و هیچگونه
 در این مورد نخواهم داشت.

 
 اثرانگشت دانشجو:                                            تاریخ، نام و نام خانوادگی و امضاء دانشجو
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 عالیبسمه ت
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 ( غیر انتفاعی ) مؤسسه آموزش عالی پرندك
 

 تعهدات دانشجو
 فرم ج

 

 مشخصات ذیل متعهد می شوم:ینجانب با ا
                                                      :               درــنام پ                         نام خانوادگی:                                                     نام:                

                                       رشـته قبــولی :           تاریخ تولد:                                       ادره از:          ـــص         شماره شناسنامه:                               

   کــد ملــی:

 
مندرج در فرمهاي مربـوط را بـه دقـت تنظـیم و     درزمان ثبت نام شخصا حضور داشته و کلیه اطالعات  -1

 می پذیرم.  صحت آن را تأیید نموده و عواقب ناشی از اظهارات خالف واقع را

دانشجوي فعلی و اخراجی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالی داخـل کشـور نیسـتم. در غیـر       -2

 ممانعت بعمل آورد.اینصورت در هر مرحله از تحصیل دانشگاه مجاز است از ادامه تحصیلم 

شئونات اسالمی را رعایت  و از هرگونه رفتار و حرکتـی کـه موجـب    همواره داراي حسن اخالق باشم و  - 3

ـ   مؤسسه شود جداً و دانشجویان کارمندان ،اخالل در نظم و هتک حرمت استادان،مسئوالن وده و پرهیـز نم

 .تهزینه ها و خسارات ناشی مالی و معنوي و... را خواهم پذیرف

دانشـجویی  ، انضباطی، فرهنگی، رفـاهی و  ه هاي آموزشیـآیین نامه ها  و اطالعیو مقررات،  کلیه ضوابط-4

و عـدم   مؤسسه را به دقت مطالعه نموده و مسئولیت عدم توجه به مفاد آن را برابر قـانون خـواهم پـذیرفت   

 .رد اینجانب نخواهد شداطالعم نسبت به هر یک از مفاد آیین نامه ها مانع ازاعمال قانون در مو
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. با اطالع کامل از اینکه مؤسسه طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براي هر دانشجو تا 5

نیمسال) امکانات آموزشـی و تحصـیلی را در نظـر     8پایان دوره تحصیالت (براي مقطع کارشناسی پیوسته 

صیل و یا انتقال به مؤسسات دیگـر در هـر مرحلـه از    گرفته است ، متعهد می گردم در صورت انصراف از تح

 تحصیل شهریه ثابت و متغیر خود را برابر ضوابط پرداخت نمایم.

در هر زمان که مسئولین مؤسسه ضروري تشخیص دهند ، اینجانب براي بررسی موارد تحصیلی خـود در  . 6

 اسرع وقت در مؤسسه حضور خواهم یافت.

تشـکیل مـی    18صبح لغایـت   8کالس ها در این مؤسسه هر روزه از ساعت  با اطالع از اینکه زمان تشکیل

شود، موظفم مطابق برنامه انتخاب واحد خود در کالس هاي درس حاضر و چنانچه غیبـت از حـد مجـاز (   
16
3

) بیشتر شود، برابر آئین نامه آموزشی و انضباطی با اینجانب رفتار و حق هیچ گونه اعتراض  جلسات هر درس

 را نخواهم داشت.

 

 اثر انگشت دانشجو                             نام و نام خانوادگی و امضاء دانشجو     
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 بسمه تعالی
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 ( غیر انتفاعی ) عالی پرندك مؤسسه آموزش
 

 مدارك مورد نیاز ثبت نام 
 ( مخصوص موسسه ) فرم د

 
 
 
 1- برگ از تصویر تمام صفحات آن. 2اصل شناسنامه و 
  2- برگ تصویر آن.( پشت و رو ) 2اصل کارت ملی و 
  3- برگ تصویر آن.  2اصل مدرك دیپلم و 
  4- برگ تصویر آن. 2اصل مدرك پیش دانشگاهی و 

بـرگ تصـویر آن را تحویـل     2تبصره: در صورت عدم امکان ارائه اصل مدرك دیپلم ، دانشـجو باید گواهی موقت دیپلم و        
 تا پایان شهریور ماه جاري باشد.نماید و هم چنین تاریخ فراغت از تحصیل پیش دانشگاهی باید حداکثر 

 تحویل دهد.  30/08/1397دانشجو موظف است اصل مدرك پیش دانشگاهی خود را حداکثر تا تاریخ  
  5-  (چاپ سایت سازمان سنجش)کارنامه آزمون سراسري 
  6-  برگ تصویر آن. 2ریز نمرات تایید شده دوره متوسطه و 
  7 _ برگ تصویر آن.   2ش دانشگاهی و ریز نمرات تایید شده دوره پی 
  8 _  رسید درخواست تاییدیه پیش دانشگاهی 

مراجعـه و درخواسـت   پیشخوان دولت دانشجو باید همراه با تصویر مدرك پیش دانشگاهی خود به یکی از ادارات  -*تذکر       
 تاییدیه براي این موسسه نموده و رسید آن را تحویل نماید.

  9- ه نظام وظیفه (ویژه پسران)  مدارك مربوط ب 
 الف: اصل و تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دائم             
 ب: اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غیبت)              

 
 

 
 نام و نام خانوادگی

 

 
 شماره شناسنامه

 

 
 کد ملی

 
 رشته تحصیلی
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 10- آنالین در سامانه ثبت نام علی الحساب  واریــزي شهریه ثابت و متغیـر به صورت 
      
                   ریال    8.500.000  مبلغ        رشته حسـابداري 

   ریال      8.000.000   رشته مدیریت مالـی         مبلغ 
            ریال     7.000.000   مبلغ        رشته مدیریت بازرگانی 

      ریال     6.500.000    مبلغ   رشته مدیریت صنعتی 
  واریز مبالغ فوق به صورت آنالین در سیستم مالی در زمان ثبت نام الکترونیکی در سیستم  دانشجویان جدید الورود 

 
 11-   به صورت نقـدي   -. *تذکرو پوشه و فرم هاي ثبت نام  ریال جهت بیمه حوادث  و صدور کارت دانشجویی 500.000مبلغ

 روز مراجعه ثبت نام حضوري اخذ می گردد
  12- )با زمینه روشن و پشت نویسی) دانشجویان دختر97(جدید سال  3×  4)  قطعه عکس6شش ، 

 براي دانشجویان پسر  3×  4) قطعه عکس 12دوازده ( -*تذکر          

 
 نام و نام خانوادگی کارشناس:                                                امضاء:      

                                                                                            

 تاریخ:                                                                                                         
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  تعالی  بسمه
 1فرم شماره

 

فارغ التحصیالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور و دانشجویان فعلی و انصرافی فرم اخذ تعهد از 

 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  کشور

 

 فرزند       :  اینجانب

 از  صادره                                  شماره  شناسنامه  داراي        متولد سال

آزمــــــون   کــــــه                                                                                  ساکن

ی عـالی پرنـدك   آموزشـ   موسسه --------------------- رشته در --------------------------در گروه آزمایشی 1396سراسري سال 

 :  شوم ام، متعهد می شده  پذیرفته (غیر انتفاعی )

 مقطع کاردانی در رشته هاي تحصیلی گروه آموزش پزشکی نمی باشم .از  -1

 از مقطع کارشناسی و رشته هاي تحصیلی دانشگاه ها و موسسات  آموزش عالی نمی باشم. -2

 دانشجوي فعلی و اخراجی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل کشور نمی باشم. -3

از تحصیل انصراف قطعی حاصل نمـوده و گـواهی از موسسـه     23/04/97لغایت دانشجو بوده ام و حداکثر  01/07/97قبل از تاریخ  -4

 آموزش عالی ذیربط و اداره کل امور دانشجویان مربوط را دریافت داشته ام .

دانشجویان فعلی دوره نوبت دوم ( شبانه ) ، نیمه حضوري و موسسات غیرانتفاعی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی که  –تبصره بند د 

از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند ، می توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسري ثبت نام و شرکت نمایند . بـدیهی اسـت   

ین دسته از داوطلبان   می بایست قبل از ثبت نام در رشته قبولی جدید ، در رشته قبـولی قبلـی   در صورت قبولی در آزمون سراسري ، ا

خود انصراف قطعی حاصل نموده و گواهی مربوط را به موسسه ذیربط ارائه نمایند. الزم به توضیح است که به این دسته از داوطلبان حق 

 ارند.بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی قبلی خود را ند

ضمناً در صورت عدم صحت مطالب فوق این موسسه دانشگاه می تواند از تحصیل اینجانب در هر مقطعی از تحصیل ممانعت بعمل آورده 

 و مطابق مقررات مربوط اقدام نماید.

 :  خانوادگی  و نام  نام      : اریخت
 :امضا
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 سمه تعالیب
 2فرم شماره 

 
مبنی بر دارا بودن کلیه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دفترچه راهنماي  نمونه فرم اخذ تعهد از پذیرفتگان

 1شماره 
 
 

  متولد سال  فرزند                       اینجانب

                                                                                    ساکن       از  صادره                           شماره  شناسنامه  داراي

  آموزشـی   گروههاي  تحصیلی  هاي رشته  /شبانه روزانه  دانشجو در دوره  پذیرش درامتحان  که                                                        

  در رشته                                              آموزشی  در گروه 1397سال  پیوسته کارشناسی  دوره به  پیش دانشگاهی  از دوره  مختلف

 : شوم ، متعهد می  ام شده  پذیرفته  آموزش عالی پرندك ( غیرانتفاعی )  موسسه

 الذکر می باشم.دفترچه راهنماي آزمون فوق در   مندرج  واختصاصی  شرایط وضوابط عمومی  کلیه  داراي 

  بعمـل   ممانعـت  از تحصـیل   در هر مقطعی  اینجانب  تواند از تحصیل آموزشی می موسسه  این  فوق  مطالب  صحت  عدم  در صورت

 .نماید  اقدام  مربوط  مقررات و مطابق  آورده

 

                                    
 

 :  خانوادگی  و نام  نام                                    :  تاریخ                
 :امضا
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 بسمه تعالی

 3فرم شماره 

 

 1397در آزمون سراسري سال  براي پذیرفته شدگان داراي تناقض در نمرات دروس سوابق تحصیلی تعهدفرم 

 

----- فرزند ---------------ملیکد -----------به شماره شناسنامه ------------------  اینجانب

------پذیرفته شده رشـته : -------------شماره داوطلب ------- --------- متولد سال ----------

( کد رشته ...............) موسسه آموزش عالی پرندك                            ( غیـر انتفـاعی )داراي دیـپلم کامـل      ------

بـدین   نظـام آموزشـی................................................      ...............................:......................................متوسطه در رشته 

 بند هاي ذیل نسبت به امضاء و رعایت مفاد آن متعهد میگردم : وسیله ضمن مطالعه دقیق

تحصیلی اعالم شده به سازمان سنجش آموزش کشور مربوط به اینجانـب  از انجاییکه نمرات مربوط به سوابق  -1

با نمرات مربوط در مدرك تحصیلی داراي اختالف می باشد، لذا متعهد میشوم کـه هیچگونـه اعتراضـی بـه     

دانشگاه محل قبولی مبنی بر عدم ثبت نام و هم چنین نسبت به زمان و نتیجه بررسی نمرات علمی بر مبناي 

سوابق تحصیلی توسط سازمان سنجش آموزش کشور ( اعم از عدم تغییر در رشته قبولی اعـم  نمرات صحیح 

 شده ، تغییر در کد رشته قبولی و یا لغو قبولی ) نداشته باشم.

متعهد میگردم که اظهارات درج شده در این فرم عین واقعیت بوده و در صورت اثبـات خـالف آن ، سـازمان     -2

 ابق با قوانین مربوط با اینجانب برخورد نماید.سنجش آموزش کشور مجاز است مط

اسناد مربوط به اثبات صحت نمرات سوابق تحصیلی ، در صورت قبولی مجدد توسط اینجانـب بـه دانشـگاه     -3

 محل قبولی تسلیم می شود در غیر این صورت قبولی مجدد نیز لغو خواهد شد.

 ترتیب دروس سوابق تحصیلی از چپ به راست : -4

آزمایشگاه ، شـیمی    3، فیزیک  3، زبان خارجی 3، عربی  3، ادبیات فارسی  3، زبان فارسی  3: تعلیمات دینی و قران  فیزیکدیپلم ریاضی  -

 ، حسابان   2آزمایشگاه ، جبر و احتمال ، هندسه  3

 3آزمایشگاه ، شیمی  3، فیزیک  3 ، زبان خارجی 3، عربی  3، ادبیات فارسی  3، زبان فارسی  3:  تعلیمات دینی و قران  دیپلم  علوم تجربی -

 ، زیست شناسی ، آزمایشگاه ، زمین شناسی  3آزمایشگاه ، ریاضی 

، ریاضـی و آمـار ،    3، زبان خـارجی   3، زبان فارسی تخصصی ، ادبیات فارسی تخصصی ، عربی  3تعلیمات دینی و قران  : دیپلم علوم انسانی -

 ، ارایه هاي ادبی ، فلسفه منطق دیپلم   2یا ، تاریخ ایران و جهان ، جغراف 2جامعه شناسی 

، فلسفه ومنطـق ،   2، ریاضی و آمار ، جامعه شناسی  3علوم و معارف اسالمی : زبان فارسی تخصصی ، ادبیات فارسی تخصصی ، زبان خارجی  -

  2، اخالق  2، تفسیر و علوم قرانی  2، تاریخ اسالم  3، عربی  2اصول عقاید 
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 ..... و...................... و .......................و  ........................و  ........................و  ....................................

 .....................   .................... و...................... و .......................و  ........................و  ........................و

 

 تاریخ تکمیل فرم :

 نام و نام خانوادگی :                           محل اثر انگشت:                              امضاء:

 آدرس کامل پستی :

 

 تلفن ثابت:                     تلفن همراه : 
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 بسمه تعالی
 4فرم شماره 

 
 سراسريهاي تحصیلی گروههاي آموزشی مختلف در آزمون  رشته  پذیرفتگان از تعهد اخذ  مخصوص  فرم

 1397  سال
 
 

 ---------- متولدسـال  ------------------فرزنـد  --------------------------------------: اینجانب

-----------------  ساکن -------تولد  محل -------------از صادره ------------------ شماره شناسنامه به

--------------------------  رشـته   در   1397-96تحصیلی سال کارشناسی پیوسته نیمسال اول / دوم   آزمون در   هک

و اختیـار    میـل   در کمـال   ام شده  پذیرفته پرندك (غیر انتفاعی ) موسسه آموزش عالی کارشناسی پیوسته مقطع در -------

در مقطع فوق پس از تعیـین تکلیـف خـدمت      تحصیلی  دوره  از گذراندن  پس  که  شوم می  متعهد و ملتزم  الزم  عقد خارج  ضمن

وري/ به تشخیص و معرفـی وزرارت علـوم، تحقیقـات وفنـا    خود   تحصیل  زمان برابر یک   بمدتوظیفه عمومی (براي برادران ) 

  خـدمت   احتسـاب   (بـدون   تحصـیل   از پایان  پس  یکسال ظرف  چنانچهوزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خدمت نمایم. 

علـوم، تحقیقـات و فنـاوري / وزارت      وزارت ، نمـایم   استنکاف  نحو فوق  مذکور به  خدمت  ) از انجامبراي برادران   عمومی  وظیفه

  مـدارك   از تحویـل   تحصیل  مدت  در طول  دانشجو   سرانه  هاي برابر هزینه است مجاز و مختار بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

به موجـب ایـن   و  باشد  مفاد این تعهد به معنی اجراي تعهد آموزش رایگان مینماید.   مذکور خودداري  خدمت  تا انجام  تحصیلی

در دهـم   ي / وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وکالت مـی تعهد ضمن عقد خارج الزم به وزارت علوم، تحقیقات و فناور

  سـرانه   مصـروفه   هـاي  برابـر هزینـه   ،نباشد  اقتدار اینجانب  از حیطه  خارج  که  از آن  تعهد و استنکاف  از مفاد این  تخلف  صورت

تحقیقـات وفنـاوري / وزارت بهداشـت،    علـوم،    وزارت  نماید. تشخیص  برداشت  اینجانب  از اموال  تحصیل  را در مدت  دانشجو 

 خانـه  وزارت  اعـالم   و صـرف   بـوده   اعتراض  غیر قابل  مصروفه  هاي هزینه  و میزان  تخلف  در مورد کیفیت درمان وآموزش پزشکی

   .االجراست و الزم  قطعی  اینجانب  مذکور براي

 محسوب می شود. توضیح : خدمات مزبور (تعهد) جزو خدمات قانونی گروه آموزشی پزشکی

 

 :امضا      : تاریخ
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  تعالی  بسمه
 4فرم شماره

 

 فرم اخذ تعهد از دانشجویان آقا جهت اخذ صدور معافیت تحصیلی جهت ادامه تحصیل 

 پیوسته در موسسه آموزش عالی پرندكدر مقطع کارشناسی 

 فرزند       :  اینجانب

 از  صادره                                  شماره  شناسنامه  داراي        متولد سال

ــه                                                                                  ساکن ــون   ک آزم

------------- رشته در --------------------------در گروه آزمایشی  1397سراسري سال 

 :  شوم ام، متعهد می شده  پذیرفتهی عالی پرندك (غیر انتفاعی ) آموزش  موسسه ---

سـال  آبان مـاه  هفته اول منطقه زرندیه  حداکثر تا  10+مدارك الزم را جهت اخذ معافیت تحصیلی به پلیس 

 .درخود را براي بایگانی در پرونده تحویل اداره آمـوزش نمـایم    ی صادر شدهدهم و معافیت تحصیل ارائه  97

 غیر این صورت عواقب تحصیلی با شخص دانشجو می باشد.

 :  خانوادگی  و نام  ناماثر انگشت       : اریخت

 :امضا                     
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  تعالی  بسمه
 5فرم شماره

 

 فرم اخذ تعهد از دانشجویان جهت اعالم صحیح معدل کتبی دوره متوسطه پیوسته و پیش دانشگاهی 

  97ام در آزمون سراسري تکمیل  ثبت ن در

 فرزند       :  اینجانب

 از  صادره                                  شماره  شناسنامه  داراي        متولد سال

آزمون در  که                                                                                  ساکن

------------- رشته در --------------------------در گروه آزمایشی  1397سراسري سال 

 :  شوم ام، متعهد می شده  پذیرفتهی عالی پرندك (غیر انتفاعی ) آموزش  موسسه --------

وارد نموده ام و در  97معدل مقاطع قبلی خود را به صورت دقیق در سامانه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 

 ارد نمودن عواقب تحصیلی با خود شخص دانشجو می با شد.صورت اشتباه  و

 معدل دقیق  مدرك اعالم شده به سازمان سنجش آموزش کشور اینجا قید شود.

 معدل اعالم شده مقطع ردیف

  پیش دانشگاهی 1

  متوسطه 2

 

 :  خانوادگی  و نام  نام اثر انگشت     : اریخت
 :امضا
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  تعالی  بسمه
 6فرم شماره

 

  که مدارك تحصیلی خود را زمان ثبت نام تحویل  ننموده اند فرم اخذ تعهد از دانشجویان 

 فرزند       :  اینجانب

 از  صادره                                  شماره  شناسنامه  داراي        متولد سال

آزمون  در که                                                                                  ساکن

------------- رشته در --------------------------در گروه آزمایشی  1397سراسري سال 

 :  شوم ام، متعهد می شده  پذیرفتهی عالی پرندك (غیر انتفاعی ) آموزش  موسسه --------

تحویل نمایم ،  30/08/97) خود را تا        اصل پیش دانشگاهی/      متوسطهکه مدرك تحصیلی ( اصل 

 در غیر این صورت عواقب تحصیلی با خود دانشجو می باشد.

 

 

 

 :  خانوادگی  و نام  نام      : اریخت
 :امضا
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	نام:                                                             نام خانوادگي:                                نام پــدر :                                                                    شماره شناسنامه:                                        صـــاد...

