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  بسمه تعالی
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

  ( غیرانتفاعی ) مؤسسه آموزش عالی پرندك
  

  مدارك مورد نیاز ثبت نام 
  

  دانشجوي عزیز 
گرامـی داشــته و   ( غیر انتفاعی ) مقدم شما را به مؤسسه آموزش عالی پرنــدك       

 شروع نماییداز اینکه توفیـق یافته اید دوران تحصیـالت عالـی خود را در این مؤسسـه 
بسـیار خرسـندیم. این مؤسسه تالش می کند تا با مسـاعدت شما زمینه هاي مناسبی را 

  به منظور ارتقاء سطح علمی، آموزشی و فرهنگی دانشجویان فراهم سازد.
و تشکیل پرونده تحصیـلی در این مؤسسـه مدارك زیر الزم است. لطفاً براي ثبت نام      

قرار داده و حداکثـر تا پایان وقت  یک پوشهدر آن ها را پس از تهیه به ترتیب شماره ها 
  اداري به واحد ثبت نام مؤسسه تحویل دهید.

  را در کاور قرار دهید) کارشناسی*(تذکر : اصل مدرك      
  برگ از تصویر تمام صفحات آن. 3اصل شناسنامه و -1  ¨
  ( پشت و رو )برگ تصویر آن. 3اصل کارت ملی و -2  ¨
  برگ تصویر آن.  2و کارشناسیاصل مدرك  -3  ¨

گـواهی  دانشــجو بایـد   ،  کارشناسیتبصره: در صورت عدم امکان ارائه اصل مدرك        
یا فرم تکمیل و تایید شده که از سوي سازمان سنجش  برگ تصویر 2و  کارشناسیموقت 

نماید و هم چنین تاریخ فراغت از تحصـیل                         تحویل  و آموزش کشور مشخص گردیده است
دانشـجویان فـارغ التحصـیل    مـاه جـاري باشد.   بهمـن باید حداکثر تا پایان  کارشناسی

  ارائه نمایند.نیز را کارشناسی ناپیوسته باید مدرك دوره کاردانی 
  ) آموزش کشور سازمان سنجش مجوز ثبت نام ازکارنامه آزمون سراسري( -4  ¨
  برگ تصویر آن. 2و  کارشناسیریز نمرات تایید شده دوره  -5  ¨

  مدارك مربوط به نظام وظیفه (ویژه پسران)  -9   ¨  
  الف: اصل و تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دائم         
  ب: اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غیبت)          
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ــه کارشناســی ارشــد                              ــه بالفاصــله از مقطــع کارشناســی ب ــرادي ک ــراي اف توجــه : ب
  پذیرفته شده اند ، ارائه کپی معافیت تحصیلی از دانشگاه قبلی الزامی است.

  
  شهریه ثابت و متغیـر برايبـرگ تصویـر فیــش واریــزي  2اصـل و -10 ¨

   علی الحساب : ،اول (نظـري و عملـی) شهریه نیمسـال       
     ü    ریال 12.000.000 مبلغ           رشته حسـابداري  
ü           ریال 12.000.000   مبلغ رشته حسـابرسی 
ü ریال 12.000.000مبلغ                          رشته مالی  

  
  بیمه حوادث   جهت ریال  200,000برگ تصویر فیش واریزي به مبلغ  2اصل و   -11 ¨

  و صدور کارت دانشجویی.               
  13006802436واریز مبالغ فوق به صورت جداگانه به حساب شماره  -*تذکر          

  قابل پرداخت در  2229شعبه  مسکنبه نام آقـاي علی اکـبر عرب مازار بانک              
  در کشور.                       مسکن کلیه شعب بانک              
  ، با زمینه روشن و پشت نویسی) 92(جدید سال  3×  4قطعه عکس ) 6( شش -12  ¨

تـوجه: حضـور شخص دانشـجو براي ثبت نام الزامـی است و توصیـه  می شـود 
  دانشجویان عزیز 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
  تحقیقات و فناوريوزارت علوم، 

 
 
 

  شماره پرونده:       
                                                                    

  
  

  دانشجوي گرامی:
بـدون خـط   دقیـق و خوانـا   لطفا به کلیه سؤاالت و اطالعات خواسته شده بطور مشروح ،           

( اعـم از آدرس،تلفـن و...) را در   تغییرات احتمـالی پاسخ دهید و هرگونـه  خوردگی با خودکار آبی 
 اسرع وقت به مؤسسه اطالع داده و نسبت به اصالح آنها اقدام نماییـد. بـدیهی اسـت ایـن اطالعـات     

  داراي  طبقه بندي بوده و به عنوان امانت نزد مؤسسه محفوظ خواهد ماند.
 .مشخصات شخصی: 1     
  نام پدر:  نام خانوادگی:  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.....................................................................................................

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

  موزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )آمؤسسه 
  

  اطالعات فردي دانشجو 
  فرم الف

  

                  

  
محل الصاق 
 عکس
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 :(  دو مورد ) .سوابق شغلی دانشجو ( اعم از دولتی،آزاد و ... ) به ترتیب از آخرین3 

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

      92    
  

          
  

 :( دو مورد ).سوابق شغلی پدر ( اعم از دولتی،آزاد و .... ) به ترتیب از آخرین4       
  تلفن محل کار  مدت زمان همکاري  سمت  کارمحل 

  تا تاریخ  از تاریخ
      92    

  
          

  
  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  شماره تلفن محل سکونت آدرس و

1 -    92  

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.        
  

 متوسطه:مشخصات تحصیالت  . 9   
رشته   مقطع تحصیلی

  تحصیلی
تاریخ اخذ 

  مدرك
  محل اخذ مدرك تحصیلی  معدل

  نام دبیرستاننام شهر                   
            دوم متوسطه -1 

            سوم متوسطه-2
            پیش دانشگاهی -3

 : . مشخصات تحصیالت دانشگاهی10
رشته   سال ورود  مقطع تحصیلی

  تحصیلی
سهمیه   نام دانشگاه

  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

  کارشناسی  دیپلم
          

  .سهمیه قبولی در آزمون:12
                    ¨شـاهد .4               ¨بومـــی .3               ¨منطقه اي . 2               ¨عـــادي .1  
               ¨عشایر .8              ¨آزادگان .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 . 4          ¨داراي معافیت پزشکی هستم     .3
  

       * تذکرات:       
اگر دانشجـو در زمان ثبت نام ایـن مؤسســــه در دانشـــگاه دیــگري اشتـــغال بـه         - 1

  گـواهی انصـراف و تسـویه           تحصیل داشته باشد باید ضمن انصراف از آن دانشـگاه،  
  مربوطه را نیز همراه مدارك دیگر به مسئول ثبت نام تحویل نماید. حساب

شغـول خدمت سـربازي هستنـد، باید حتما پذیرفته شـدگانی که به هنگام ثبت نام، م - 2
گواهی عکسدار اشتغال به خدمت نظام ممهور به مهر مدیریت نظام وظیفه را بـا ذکـر   

بنـا بـه    (در صـورت نیـاز   تاریخ دقیق اعزام به خدمت (پایه خدمتی) ارائه نمایند. 
 خواهد شد) درخواست دانشجو، نامه از طریق مؤسسه به ارگان مربوط داده

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

 ارشـد  کلیه پذیرفته شدگان مشمول فقط تا سقف تعیین شده بـراي دوره کارشناسـی   - 4
شگاه  تحصیل  کننـد. لـذا دانشـجویان    نیمسال) مجاز ند در دان 4سال برابر 2(حداکثر

باید از ابتـداي تحصیــل به نحـوي برنامـه ریزي نماینـد تا حداکثـر در مدت مذکـور 
فارغ التحصیـــل گردند و در صورت اســتفاده از مرخصـی تحصیــلی(با احتسـاب در  

و جبـران  سنوات) الزم است در نیمسالهاي بعد تعداد واحدهاي باقی مانده  را گذرانده 
سـال) حـق ادامـه تحصـیل     2 کنند. بدیهی است به محض اتمام سقف مجاز تحصیل (

ندارند و دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، معافیت تحصیلی  آنهـا  
  لغو و به نظام وظیفه معرفی 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 مـی باشـید، نسـبت     -1  

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

  
میه مربوط به شـاهد،رزمندگان،ایثارگران و ... بـراي  قبـولی در    در صورتیکه از سه -2   

  آزمون سراسري استفاده کرده اید تنظیم  تعهد نامه مربوط الزامی است.  
  
  

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

زند................. کـه بـر طبـق آگهـی اعـالم اسـامی قبـول        اینجانب............................................فر
  در رشته ..........................  با استفاده از امتیاز : 1392شدگان آزمون سراسري سال 

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

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

استفاده از تسهیالت قانونی و ایثارگران (موضوع ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسالمی ) هستم، 
معتبر را که با مهر  اصل گواهی نامه عکسدارحداکثر ظرف مدت  یک ماه از تاریخ اعالم مؤسسه 

ربط تأیید شده اخذ و به مؤسسه ارائه نمایم. در غیر اینصـورت مؤسسـه   و امضاي مسئولین ارگان ذی
حق دارد از ادامه تحصیل اینجانب ممانعت بعمل آورده و هیچگونه اعتراضی در ایـن مـورد نخـواهم    

  داشت.
  

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

  ( غیر انتفاعی ) مؤسسه آموزش عالی پرندك
  

  تعهدات دانشجو
  فرم ج

  

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

           تاریخ تولد:                                       ادره از:          ـــص         شماره شناسنامه:                               

    کــد ملــی:                                       رشـته قبــولی :

  
درزمان ثبت نام شخصا حضور داشته و کلیه اطالعات مندرج در فرمهاي مربوط را به  -1

دقت تنظیم و صحت آن را تأیید نمـوده و عواقـب ناشـی از اظهـارات خـالف واقـع را                

 می پذیرم.

کشـور   دانشجوي فعلی و اخراجی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالی داخـل   -2

نیستم. در غیر اینصورت در هر مرحله از تحصیل دانشگاه مجاز است از ادامـه تحصـیلم   

  ممانعت بعمل آورد.

شئونات اسالمی را رعایـت  و از هرگونـه رفتـار و    همواره داراي حسن اخالق باشم و  - 3

و  کارمنـدان  ،حرکتی کـه موجـب اخـالل در نظـم و هتـک حرمـت استادان،مسـئوالن       

وده و هزینه ها و خسارات ناشی مالی و معنوي و... پرهیز نم مؤسسه شود جداً دانشجویان

  .را خواهم پذیرفت
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، انضـباطی، فرهنگـی،   ه هاي آموزشـی ـآیین نامه ها  و اطالعیو مقررات،  کلیه ضوابط-4

دانشجویی مؤسسه را به دقت مطالعه نموده و مسئولیت عدم توجه به مفاد آن را رفاهی و 

و عدم اطالعم نسبت به هر یک از مفاد آیـین نامـه هـا مـانع      خواهم پذیرفتبرابر قانون 

  .ازاعمال قانون در مورد اینجانب نخواهد شد

در هر زمان که مسئولین مؤسسه ضروري تشخیص دهند ، اینجانب براي بررسی موارد . 5

  تحصیلی خود در اسرع وقت در مؤسسه حضور خواهم یافت.

با اطالع کامل از اینکه مؤسسه طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  .6

نیمسـال)    4 ارشـد براي هر دانشجو تا پایان دوره تحصیالت (بـراي مقطـع کارشناسـی    

امکانات آموزشی و تحصیلی را در نظر گرفته است ، متعهد می گردم در صورت انصراف از 

دیگر در هر مرحله از تحصیل شهریه ثابت و متغیر خود را تحصیل و یا انتقال به مؤسسات 

  برابر ضوابط پرداخت نمایم.

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

تشکیل می شود، موظفم مطابق برنامه انتخاب واحد خود در کالس هاي درس حاضر و  20

چنانچه غیبت از حد مجاز (
16
) بیشتر شود، برابر آئین نامه آموزشی و  جلسات هر درس3

  انضباطی با اینجانب رفتار و حق هیچ گونه اعتراض را نخواهم داشت.

  

  اثر انگشت دانشجو                             نام و نام خانوادگی و امضاء دانشجو    
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  بسمه تعالی

  فناوري وزارت علوم، تحقیقات و
  ( غیر انتفاعی ) مؤسسه آموزش عالی پرندك

  
  مدارك مورد نیاز ثبت نام 

  ( مخصوص موسسه ) فرم د

  
  برگ از تصویر تمام صفحات آن. 3اصل شناسنامه و -1  ¨
  رو )( پشت و برگ تصویر آن. 3اصل کارت ملی و -2  ¨
  برگ تصویر آن.  2و کارشناسیاصل مدرك  -3  ¨

گـواهی  دانشــجو بایـد   ، کارشناسی تبصره: در صورت عدم امکان ارائه اصل مدرك       
برگ تصویر یا فرم تکمیل و تایید شده که از سوي سازمان سنجش  2موقت کارشناسی و 

نماید و هم چنین تاریخ فراغت از تحصـیل                         و آموزش کشور مشخص گردیده است تحویل 
کارشناسی باید حداکثر تا پایان بهمـن مـاه جـاري باشد.دانشـجویان فـارغ التحصـیل       

  ارائه نمایند.نیز کارشناسی ناپیوسته باید مدرك دوره کاردانی را 
  ) آموزش کشور سازمان سنجش مجوز ثبت نام ازکارنامه آزمون سراسري( -4  ¨
  برگ تصویر آن. 2و  کارشناسیریز نمرات تایید شده دوره  -5  ¨

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

ــراي  ــه کارشناســی ارشــد                             توجــه : ب ــه بالفاصــله از مقطــع کارشناســی ب ــرادي ک اف
  پذیرفته شده اند ، ارائه کپی معافیت تحصیلی از دانشگاه قبلی الزامی است.

  
  نام و نام خانوادگی

  

  
  شماره شناسنامه

  

  
  کد ملی

  
  رشته تحصیلی
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  شهریه ثابت و متغیـر برايبـرگ تصویـر فیــش واریــزي  2اصـل و -10 ¨

   اول، علی الحساب : (نظـري و عملـی) شهریه نیمسـال       
ü        ریال12,000,000مبلغ       رشته حسـابداري  
ü    ریال12,000,000رشته حسـابرسی           مبلغ 
ü                    ریال12,000,000مبلغ      رشته مالی  
  بیمه حوادث   جهت ریال  200,000برگ تصویر فیش واریزي به مبلغ  2اصل و   -11 ¨

  و صدور کارت دانشجویی.               
  13006802436واریز مبالغ فوق به صورت جداگانه به حساب شماره  -*تذکر          

  قابل پرداخت در  2229شعبه  مسکنبه نام آقـاي علی اکـبر عرب مازار بانک              
  در کشور.                       مسکن کلیه شعب بانک              
، با زمینـه روشـن و پشـت    92(جدید سال  3×  4قطعه عکس ) 6(شش  -12  ¨

تـوجه: حضـور شخص دانشـجو براي ثبت نام الزامـی است و توصیـه  می شـود نویسی)
  دانشجویان عزیز تصویر هر یک از مدارك تحویلی به مؤسسه را شخصاً نگهداري نمایند. 

  

  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 فرم اخذ تعهد از 

  فعلی و انصرافی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  کشور

  فرزند             :  اینجانب

  از  صادره                                    شماره  شناسنامه  داراي         متولد سال

                                                                                       ساکن

------------------- رشـته  در -------------------------- در گروه آزمایشی 1392آزمون سراسري سال   که 

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

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

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

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

از تحصـیل انصـراف قطعـی حاصـل      23/09/92دانشجو بوده ام و حداکثر لغایـت   23/09/92قبل از تاریخ  -4

 نموده و گواهی از موسسه آموزش عالی ذیربط و اداره کل امور دانشجویان مربوط را دریافت داشته ام .

شبانه ) ، نیمه حضوري و موسسـات غیرانتفـاعی دانشـگاه هـا     دانشجویان فعلی دوره نوبت دوم (  –تبصره بند د 

وموسسات آموزش عالی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند ، مـی تواننـد بـدون انصـراف از تحصـیل در      

یـن دسـته از   آزمون سراسري ثبت نام و شرکت نمایند . بدیهی است در صـورت قبـولی در آزمـون سراسـري ، ا    

از ثبت نام در رشته قبولی جدید ، در رشته قبولی قبلی خود انصـراف قطعـی حاصـل     می بایست قبلداوطلبان 

نموده و گواهی مربوط را به موسسه ذیربط ارائه نمایند. الزم به توضیح است که به این دسـته از داوطلبـان حـق    

  بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی قبلی خود را ندارند.

فوق این موسسه دانشگاه می توانـد از تحصـیل اینجانـب در هـر مقطعـی از      ضمناً در صورت عدم صحت مطالب 

  تحصیل ممانعت بعمل آورده و مطابق مقررات مربوط اقدام نماید.

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

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

  1دفترچه راهنماي شماره 
  
  

   متولد سال                       فرزند                              اینجانب

                                                                                   ساکن        از  صادره                             شماره  شناسنامه  داراي

  هـاي  رشـته   /شـبانه  روزانـه   دانشـجو در دوره   پذیرش درامتحان  که                                                        

  در گـروه  1392 سـال   ارشـد  کارشناسی  هدور به  کارشناسی  از دوره  مختلف  آموزشی  گروههاي  تحصیلی

  در رشته                                              آموزشی

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

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

از   در هـر مقطعـی    اینجانـب   تواند از تحصیل آموزشی می موسسه  این  فوق  مطالب  صحت  عدم  در صورت

 .نماید  اقدام  مربوط  مقررات و مطابق  آورده  بعمل  ممانعت تحصیل

 

                                     
  

 :  خانوادگی  و نام  نام                                       :  تاریخ                
 :امضا
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  بسمه تعالی
  4فرم شماره 

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

  1392  سال کارشناسی ارشدآزمون 
  
 

ــب ــد --------------------------------------: اینجانـ  ------------------فرزنـ
 -------------از صـادره  ------------------ شـماره  شناسـنامه  بـه  ---------- متولدسال

نیمسـال اول / دوم   ارشـد کارشناسی   آزمون در   هک-----------------  ساکن -------تولد  محل
 در ---------------------------------  رشـــــته  در   1392-93تحصـــــیلی ســـــال 

و   میـل   در کمـال   ام شـده   پذیرفتـه  پرندك (غیر انتفاعی ) موسسه آموزش عالی ارشدکارشناسی  مقطع
در مقطع فوق پس   تحصیلی  دوره  از گذراندن  پس  که  شوم می  متعهد و ملتزم  الزم  عقد خارج  اختیار ضمن

به تشخیص و خود   تحصیل  زمان برابر یک   بمدتاز تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی (براي برادران ) 
  چنانچـه معرفی وزارت علوم، تحقیقات وفناوري/ وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خدمت نمایم. 

  خـدمت   ) از انجامبراي برادران   عمومی  وظیفه  خدمت  احتساب  (بدون  تحصیل  از پایان  پس  یکسال ظرف
علوم، تحقیقات و فناوري / وزارت بهداشت، درمـان وآمـوزش     وزارت ، نمایم  استنکاف  نحو فوق  مذکور به
  مـدارك   از تحویـل   تحصـیل   مـدت   در طول  دانشجو   سرانه  هاي برابر هزینه است مجاز و مختار پزشکی
مفاد این تعهد به معنی اجـراي تعهـد آمـوزش رایگـان     نماید.   مذکور خودداري  خدمت  تا انجام  تحصیلی

این تعهد ضمن عقـد خـارج الزم بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري / وزارت        به موجبو  باشد  می
  کـه   از آن  تعهد و استنکاف  از مفاد این  تخلف  در صورتدهم  بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وکالت می

ـ   را در مـدت   دانشـجو    سـرانه   مصروفه  هاي برابر هزینه ،نباشد  اقتدار اینجانب  از حیطه  خارج از   یلتحص
علـوم، تحقیقـات وفنـاوري / وزارت بهداشـت، درمـان        وزارت  نماید. تشـخیص   برداشت  اینجانب  اموال

  اعالم  و صرف  بوده  اعتراض  غیر قابل  مصروفه  هاي هزینه  و میزان  تخلف  در مورد کیفیت وآموزش پزشکی
   .االجراست و الزم  قطعی  اینجانب  مذکور براي خانه وزارت

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

  :امضا          : تاریخ


