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 بسمه تعالی

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 ) غیرانتفاعی ( مؤسسه آموزش عالی پرندک
 

 مدارک مورد نیاز ثبت نام 
 

  گرامیدانشجوی 

مقدم شما را به مؤسسه آموزش عالی پرنــدک ) غیر انتفاعی ( گرامـی داشـته و از اینکه توفیـق یافته اید        

بسـیار خرسـندیم. این مؤسسه تالش می کند تا  شروع نماییددوران تحصیـالت عالـی خود را در این مؤسسـه 

با مسـاعدت شما زمینه های مناسبی را به منظور ارتقاء سطح علمی، آموزشـی و فرهنیـی دانشـجویان فـراهم 

 سازد.

مدارک زیر الزم است. لطفاً آن هـا را پـا از کلیة برای ثبت نام و تشکیل پرونده تحصیـلی در این مؤسسـه      

مهلت اعالم شده به واحد ثبت نـام مؤسسـه قرار داده و حداکثـر تا پایان  یک پوشهدر شماره ها  تهیه به ترتیب

 .پست پیشتاز دو قبضه کنید و رسید را نیهداری نمایید
 

  1-  برگ از تصویر تمام صفحات آن. 2اصل شناسنامه وکپی برابر 

  2- برگ تصویر آن.) پشت و رو ( 2اصل کارت ملی و کپی برابر 

  3-   برگ تصویر آن. 2،یا مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته پیوسته کارشناسیاصل مدرک کپی برابر 

پیوسـته  کارشناسیدانشـجو باید گواهی موقت  ،پیوسته یا ناپیوسته کارشناسیتبصره: در صورت عدم امکان ارائه اصل مدرک        

تحویـل  یا فرم تکمیل و تایید شده که از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور مشخص گردیده اسـت برگ تصویر 2و  یا ناپیوسته

 .باشد 99بهمن باید حداکثر تا پایان  کارشناسینماید و هم چنین تاریخ فراغت از تحصیل 

 (باشدمی  30/11/99تا تاریخ  (استاد باشدواحد درسی اخذ شده آنان به صورت معرفی به  ی کهشدگانآن دسته از پذیرفته :مهم

 .مراجعه نمایندبرای ثبت نام توانند با ارائه گواهی مربوط می

  4- ( آموزش کشور سازمان سنجش مجوز ثبت نام ازبرگه قبولی) 

  5-  برگ تصویر آن. 2 ،پیوسته یا ریزنمرات مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کارشناسیمقطع ریز نمرات تایید شده دوره 

      6-  )مدارک مربوط به نظام وظیفه )ویژه پسران 

 مراجعه نمایند.جهت اخذ معرفی نامه برای نظام وظیفه ماه آینده به اداره آموزش  2دانشجویان آقا باید در مدت :مهم     *

 اصل و تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دائمکپی برابر الف:          

 ب: اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت )بدون مهر غیبت(          

ارائه کپی معافیت تحصـیلی از دانشـیاه  ،توجه : برای افرادی که بالفاصله از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد  پذیرفته شده اند

 قبلی الزامی است.

 7- پرداخت شود( ابتدا)هزینه در  ثبت نامبه صورت آنالین در سامانه  واریــزی شهریه ثابت و متغیـر 

  علی الحساب : ،)نظـری و عملـی( شهریه نیمسـال اول       
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  بیمه –رشته مالی 

  بازاریابی –رشته مدیریت بازرگانی 

  بازرگانی بین المللی –رشته مدیریت بازرگانی 

  مدیریت استراتژیک –رشته مدیریت بازرگانی 

  کارآفرینی –رشته مدیریت بازرگانی 

 رشته مدیریت مالی 

 

 ریال 32.000.000مبلغ 

 ریال 31.000.000مبلغ 

 ریال 31.000.000مبلغ 

 ریال 31.000.000مبلغ 

 ریال 31.000.000مبلغ 

 ریال 32.000.000مبلغ 

 

 

  واریز نمایند به صورت آنالین در سیستم مالی در زمان ثبت نام الکترونیکی در سیستم  دانشجویان جدید الورود 

 

 8-  بانک مسکن به نـام  6280231331442037به کارت شماره  و صدور کارت دانشجویی ریال جهت بیمه حوادث  900.000 مبلغ

 .ناصر پرتوی و شرکا

  9- با زمینه روشن و پشت نویسی( 99)جدید سال  3×  4قطعه عکا ( 6) شش ، 

 

 

 تحقیقات و فناوری ،وزارت علوم

 عالی پرندکمؤسسه آموزش 

 ) غیرانتفاعی (
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 بسمه تعالی

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 
 

 شماره پرونده:                 
                                                                   

 شماره تماس جهت اطالع رسانی در واتا اپ: 

 

 دانشجوی گرامی:

پاسخ  خودکار آبیبدون خط خوردگي با دقیق و خوانا  ،لطفا به كليه سؤاالت و اطالعات خواسته شده بطور مشروح          

) اعم از آدرس،تلفن و...( را در اسرع وقت به مؤسسه اطالع داده و نسبتت ببه احبالح آن با احتمالیتغییرات دهيد و هرگونه 

 اقدام نمایيد. بدی ي است این اطالعات داراي  طتقه بندي بوده و به عنوان امانت نزد مؤسسه محفوظ خواهد ماند.

 .مشخصات شخصی: 1     

 نام پدر: نام خانوادگي: نام:

 محل تولد: تاریخ تولد:                شماره شناسنامه:

 مذهب: كدملي: محل حدور:

 مليت: زن        جنسيت:     مرد   متأهل       وضعيت تأهل:  مجرد

 .محل سکونت دانشجو:2     

 سازماني                     استيجاري                          وضعيت مسكن:    شخصي 

 ................................................            خيابان...................... ش ر......................................................... استانآدرس دقيق: 

 .............................. ................كد پستي........................................................................................................................... 

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

      

 

 

 

 موزش عالی پرندک ) غیر انتفاعی (آمؤسسه 
 

 اطالعات فردی دانشجو 
 فرم الف
 

         

 

محل الصاق 

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

 نشاني و تلفن محل كار مدت زمان همكاري سمت محل كار

 تا تاریخ از تاریخ

   99  

 

     

 

 :) دو مورد (.سوابق شغلی پدر ) اعم از دولتی،آزاد و .... ( به ترتیب از آخرین4       

 تلفن محل كار مدت زمان همكاري سمت محل كار
 تا تاریخ از تاریخ

   99  
 

     
 

 تلفن همراه پدر: تلفن منزل پدر:

 . مشخصات برادر و خواهر :5        

 و ادرس محل كارتلفن  شغل فعلي نستت نام و نام خانوادگي
    

    

 

    

 

    

 

 

  (:تأهل.مشخصات همسر)در صورت 6

 نام پدر: نام خانوادگي: نام:

 محل تولد: تاریخ تولد:             شماره شناسنامه:         

 شغل:                 ميزان تحصيالت: كد ملي:

 تلفن محل كار: تلفن همراه:                محل حدور:
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سال گذشته( به ترتیب از آخرین:10.آدرس و محل سکونت قبلی تا کنون)7  

 تا سال از سال آدرس و شماره تلفن محل سكونت

1-  99 

2-   

3-   

 . نام و آدرس افرادی را که در مواقع اضطراری می توان با آنها تماس گرفت :8

 شماره تلفن محل كاریا سكونت و تلفن همراه:آدرس و  شغل نستت نام و نام خانوادگي
1.    

 
2.    

 

 مشخصات تحصیالت  متوسطه:. 9  

رشته  مقطع تحصيلي
 تحصيلي

تاریخ اخذ 
 مدرك

 محل اخذ مدرك تحصيلي معدل
 نام دبيرستان نام ش ر                   

      

      

      

 : . مشخصات تحصیالت دانشیاهی10

رشته  سال ورود تحصيليمقطع 
 تحصيلي

س ميه  نام دانشگاه
 قتولي

ش ر یا 
 ش رستان

وضعيت 
فعلي 
 تحصيلي

       كارداني-1
       كارشناسي-2
 
 (:اطالعات اعالمی به سنجش)طبق کارشناسی ارشد مشخصات دانشجودر درخواست .11

گبببببببببروه  نوع مدرك

 آزمایشي

رتته قتولي در   

 كنببببببكور

 اعالم شده به سنجبببشمعبببببدل 

 كارشناسي كارداني دیپلم
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 :.سهمیه قبولی12

                   شباهد .               4بومبببي .               3منطقه اي .                2عبببادي .1 

              عشایر .              8آزادگان .                7. ایثبارگران              6. جانتازان 5 

 انتقببالي  .9 

 .وضعیت نظام وظیفه)برای پسران(:13

  داراي كارت پبایبان خدمببت هستببم  .  2. درخواسببت معافيببت تحصيبببلي دارم1

 داراي كارت معافيت تحصيلي هستببم .           4داراي معافيت پزشكي هستم     .3

 

      تذکرات:*        

اگر دانشجبو در زمان ثتت نام این مؤسسبببه در دانشببگاه دیبگري اشتببغال به  تحصيل داشته باشد باید ضمن  -1

مربوطه را نيز همراه مدارك دیگر به مسئول ثتت نبام  حساب گواهی انصراف و تسویهانصراف از آن دانشگاه، 

 تحویل نماید.

م، مشغبول خدمت سبربازي هستنبد، باید حتما گواهي عكسدار اشتغال به پذیرفته شبدگاني كه به هنگام ثتت نا -2

خدمت نظام مم ور به م ر مدیریت نظام وظيفه را با ذكر تاریخ دقيق اعزام به خدمت )پایه خدمتي( ارائه نمایند. 

 خواهد شد( بنا به درخواست دانشجو، نامه از طریق مؤسسه به ارگان مربوط داده )در صورت نیاز 

ارائبه دفترچبه آمباده به خدمبت ببدون م ر غيتت براي دانشبجویباني كه خبارج از فرجه اعالم شده توسط نظام  -3

 وظيفه در كنكورسراسري شركت نموده اند الزامبي است.

 4سبال براببر 2)حبداكثر ارشبد كليه پذیرفته شدگان مشمول فقط تا سقف تعيين شبده ببراي دوره كارشناسبي -4

ر دانشگاه  تحصيل  كنند. لذا دانشجویان باید از ابتبداي تحصيببل به نحببوي برنامببه ریبزي نيمسال( مجازند د

      نماینبد تا حداكثبر در مدت مذكبور فارغ التحصيبببل گردنبد و در حبورت اسبببتفاده از مرخصببي تحصيبببلي

را گذرانبده و جتبران كننبد. )با احتساب در سنوات( الزم است در نيمسال اي بعد تعداد واحدهاي بباقي مانبده  

سال( حق ادامه تحصيل ندارند و دانشجویاني كه از معافيبت 2 بدی ي است به محض اتمام سقف مجاز تحصيل )

تحصيلي استفاده مي كنند، معافيت تحصيلي  آن ا لغو و به نظام وظيفه معرفي شده و مجباز ببه ادامبه تحصبيل 

 نخواهند بود.   

 

 تاریخ ونام و نام خانوادگی و  امضاء دانشجو:                                       اثر انیشت دانشجو:
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 بسمه تعالی

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

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

 فرم ب
 

در صورتیکه عضو خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان وایثارگران می باشید، نسبت خود را با آن عزیزان ذکـر  -1  

 نموده و شماره پرونده خود را در ارگان مربوط بنویسید.

 نام ارگان:                                                 شماره پرونده:    
 
اسـتفاده  کارشناسی ارشدمیه مربوط به شاهد،رزمندگان،ایثارگران و ... برای  قبولی در در صورتیکه از سه -2   

 کرده اید تنظیم  تعهد نامه مربوط الزامی است.  
 
 

 تعهد نامه استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

 در مؤسسه آموزش عالی پرندک 

كارشناسي ارشبد ب مبن كه بر طتق آگ ي اعالم اسامي قتول شدگان ................. رزندف............................................اینجانب

 با استفاده از امتياز :..........................  در رشته  1399سال  ماه

  %49تببا  %25فرزنبد جانتباز  - 3بببه بباال %50فرزنببد جانتبباز - 2فرزنبد ش يببد – 1  

  ج ادگر رزمنبببده   -   7 رزمنبده -    6فرزنبد آزاده  - 5 %25فرزند جانتبباز تا  -4 

  بسيجي فعببال -8  

چنانچه در هر زمان از ثتت نام و تحصيل اعالم گردد فاقبد شبرایط اسبتفاده از تسب يالت  تعهد می نمایمپذیرفته شده ام،  

قانوني و ایثارگران )موضوع ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسالمي ( هستم، حداكثر ظرف مدت  یك مباه از تباریخ اعبالم 

ربط تأیيد شده اخبذ و ببه مؤسسبه ارائبه معتتر را كه با م ر و امضاي مسئولين ارگان ذی اصل گواهی نامه عکسدارمؤسسه 

نمایم. در غير اینصورت مؤسسه حق دارد از ادامه تحصيل اینجانب ممانعت بعمبل آورده و هيچگونبه اعتراضبي در ایبن مبورد 

 نخواهم داشت.

 

 اثرانیشت دانشجو:                                            تاریخ، نام و نام خانوادگی و امضاء دانشجو
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 عالیبسمه ت

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 ) غیر انتفاعی ( مؤسسه آموزش عالی پرندک

 
 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 :

 

ناشـی از  کلیه اطالعات مندرج در فرمهای مربوط را به دقت تنظیم و صحت آن را تأییـد نمـوده و عواقـب -1

 می پذیرم.اظهارات خالف واقع را  

دانشجوی فعلی و اخراجی سایر دانشیاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور نیستم. در غیر اینصـورت  -2

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

شئونات اسالمی را رعایت  و از هرگونه رفتار و حرکتی که موجب اخالل در همواره دارای حسن اخالق باشم و  - 3

هزینـه هـا و وده و پرهیـز نمـ مؤسسه شود جداً و دانشجویان کارمندان ،نظم و هتک حرمت استادان،مسئوالن

 .خسارات ناشی مالی و معنوی و... را خواهم پذیرفت

دانشـجویی ، انضـباطی، فرهنیـی، رفـاهی و ه های آموزشـیـآیین نامه ها  و اطالعیو مقررات،  کلیه ضوابط-4

و عدم اطالعـم  مؤسسه را به دقت مطالعه نموده و مسئولیت عدم توجه به مفاد آن را برابر قانون خواهم پذیرفت

 .به هر یک از مفاد آیین نامه ها مانع ازاعمال قانون در مورد اینجانب نخواهد شد نسبت
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اینجانب برای بررسی موارد تحصیلی خود در اسرع  ،در هر زمان که مسئولین مؤسسه ضروری تشخیص دهند. 5

 وقت در مؤسسه حضور خواهم یافت.

با اطالع کامل از اینکه مؤسسه طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای هـر دانشـجو تـا  .6

نیمسال( امکانات آموزشی و تحصـیلی را در نظـر گرفتـه   4 ارشدپایان دوره تحصیالت )برای مقطع کارشناسی 

ییر در هر مرحله از تحصیل شهریه متعهد می گردم در صورت انصراف از تحصیل و یا انتقال به مؤسسات د ،است

 ثابت و متغیر خود را برابر ضوابط پرداخت نمایم.

تشـکیل مـی شـود،  20صبح لغایت  8با اطالع از اینکه زمان تشکیل کالس ها در این مؤسسه هر روزه از ساعت 

موظفم مطابق برنامه انتخاب واحد خود در کالس های درس حاضر و چنانچه غیبت از حد مجاز )
16

جلسـات هـر 3

( بیشتر شود، برابر آئین نامه آموزشی و انضباطی با اینجانب رفتار و حق هـی  گونـه اعتـراا را نخـواهم  درس

 داشت.

 

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

 و فناوری وزارت علوم، تحقیقات

 ) غیر انتفاعی ( مؤسسه آموزش عالی پرندک
 

  1-  برگ از تصویر تمام صفحات آن. 2اصل شناسنامه وکپی برابر 

  2- برگ تصویر آن.) پشت و رو ( 2اصل کارت ملی و کپی برابر 

  3-   تصویر آن.برگ  2،اصل مدرک کارشناسی پیوسته یا مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوستهکپی برابر 

دانشـجو باید گواهی موقت کارشناسی پیوسـته  ،تبصره: در صورت عدم امکان ارائه اصل مدرک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته       

برگ تصویر یا فرم تکمیل و تایید شده که از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور مشخص گردیده اسـت تحویـل  2یا ناپیوسته و 

 .باشد 99بهمن نماید و هم چنین تاریخ فراغت از تحصیل کارشناسی باید حداکثر تا پایان 

 (باشدمی  30/11/99تا تاریخ  (واحد درسی اخذ شده آنان به صورت معرفی به استاد باشد ی کهانشدگآن دسته از پذیرفته :مهم

 .مراجعه نمایندبرای ثبت نام توانند با ارائه گواهی مربوط می

  4-  مجوز ثبت نام از سازمان سنجش آموزش کشور( برگه قبولی( 

  5- برگ تصویر آن. 2 ،ریز نمرات تایید شده دوره مقطع کارشناسی پیوسته یا ریزنمرات مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

      6-  )مدارک مربوط به نظام وظیفه )ویژه پسران 

 وظیفه مراجعه نمایند.ماه آینده به اداره آموزش جهت اخذ معرفی نامه برای نظام  2*    مهم :دانشجویان آقا باید در مدت 

 اصل و تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دائمکپی برابر الف:          

 ب: اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت )بدون مهر غیبت(          

از دانشـیاه ارائه کپی معافیت تحصـیلی  ،توجه : برای افرادی که بالفاصله از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد  پذیرفته شده اند

 قبلی الزامی است.

 7- هزینه در ابتدا پرداخت شود( واریــزی شهریه ثابت و متغیـر به صورت آنالین در سامانه ثبت نام( 

 )نظـری و عملـی( شهریه نیمسـال اول، علی الحساب :        

 

  بیمه –رشته مالی 

  بازاریابی –رشته مدیریت بازرگانی 

  بازرگانی بین المللی –رشته مدیریت بازرگانی 

  مدیریت استراتژیک –رشته مدیریت بازرگانی 

  کارآفرینی –رشته مدیریت بازرگانی 

 رشته مدیریت مالی 

 

 ریال 32.000.000مبلغ 

 ریال 31.000.000مبلغ 

 ریال 31.000.000مبلغ 

 ریال 31.000.000مبلغ 

 ریال 31.000.000مبلغ 

 ریال 32.000.000مبلغ 

 

  واریز نمایند به صورت آنالین در سیستم مالی در زمان ثبت نام الکترونیکی در سیستم  دانشجویان جدید الورود 
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 8-   بانک مسکن به نـام  6280231331442037به کارت شماره  ریال جهت بیمه حوادث  و صدور کارت دانشجویی 900.000مبلغ

 ناصر پرتوی و شرکا.

  9-  با زمینه روشن و پشت نویسی(99)جدید سال  3×  4قطعه عکا ( 6)شش ، 

 

 

 

 شماره تماس جهت اطالع رسانی در واتا اپ: 

 

 نام کارشناس مربوطه 

 ءامضا
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 تعالی بسمه

 1فرم شماره

 

و خارج از کشور و دانشجويان فعلي و انصرافي فرم اخذ تعهد از فارغ التحصيالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل 

 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي  کشور

 فرزند       : اینجانب

 از صادره                                 شماره شناسنامه دارای       متولد سال

کارشناسی ارشـد بهمـن  که                                                                                 ساکن

ی آموزشـ موسسه --------------------- رشته در --------------------------گروه آزمایشی  در 1399سال  ماه

 : شومام، متعهد میشده پذیرفتهعالی پرندک )غیر انتفاعی ( 

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

 از مقطع کارشناسی و رشته های تحصیلی دانشیاه ها و موسسات  آموزش عالی نمی باشم. -2

 دانشجوی فعلی و اخراجی دانشیاه ها و موسسات آموزش عالی داخل کشور نمی باشم. -3

تحصیل انصـراف قطعـی حاصـل نمـوده و گـواهی از  از 30/11/99دانشجو بوده ام و حداکثر لغایت  30/11/99قبل از تاریخ  -4

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

نیمه حضوری و موسسات غیرانتفاعی دانشیاه ها وموسسات آموزش  ،دانشجویان فعلی دوره نوبت دوم ) شبانه ( –تبصره بند د 

ثبـت نـام و شـرکت  کارشناسـی ارشـدمی توانند بدون انصراف از تحصیل در  ،عالی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند

ام در رشـته قبـولی می بایست قبل از ثبت نین دسته از داوطلبان ا ،کارشناسی ارشدنمایند . بدیهی است در صورت قبولی در 

در رشته قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل نموده و گواهی مربوط را به موسسه ذیربط ارائه نمایند. الزم بـه توضـیح  ،جدید

 است که به این دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی قبلی خود را ندارند.

سسه دانشیاه می تواند از تحصیل اینجانب در هر مقطعـی از تحصـیل ممانعـت ضمناً در صورت عدم صحت مطالب فوق این مو

 بعمل آورده و مطابق مقررات مربوط اقدام نماید.

 : خانوادگی و نام نام      :اریخت

 :امضا
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 سمه تعالیب

 2فرم شماره 

 

 نمونه فرم اخذ تعهد از پذيرفتگان مبني بر دارا بودن کليه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي 

 1دفترچه راهنمای شماره 
 

 

 متولد سال                     فرزند                       اینجانب

                                                                                  ساکن      از صادره                        شماره شناسنامه دارای

 تحصـیلی هایرشـته شـبانه/روزانه دانشـجو در دوره پذیرشدرامتحان که                                                        

                                             آموزشــی در گــروه 1399 ســال ارشــدکارشناسی هدور بــه  کارشناســی از دوره مختلــف آموزشــی گروههــای

 در رشته

 :شوممتعهد می ،امشده پذیرفته آموزش عالی پرندک ) غیرانتفاعی ( موسسه

 فوق الذکر می باشم. مقطعدفترچه راهنمای در  مندرج واختصاصی شرایط وضوابط عمومی کلیه دارای 

از  در هـر مقطعـی اینجانـب توانـد از تحصـیلآموزشـی می موسسـه ایـن فـوق مطالب صحت عدم در صورت

 .نماید اقدام مربوط مقرراتو مطابق آورده بعمل ممانعتتحصیل

 

                                    

 

 : خانوادگی و نام نام                                    : تاریخ                

 :امضا
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 بسمه تعالی

 3فرم شماره 

 

های تحصيلي گروههای آموزشي مختلف در رشته پذيرفتگان از تعهد اخذ مخصوص فرم

 1399 سال کارشناسي ارشد
 
 

ــب ــد -------------------------------------- :اینجان ــال ------------------ فرزن  ---------- متولدس

 هکـ----------------- ساکن -------تولد محل ------------- ازصادره ------------------ شمارهشناسنامهبه

 در -------------------------------- رشـته  در  1399-1400 تحصـیلی سـالنیمسال اول / دوم  ارشدکارشناسی  در

 الزم عقـد خـارج و اختیار ضـمن میل در کمال امشده پذیرفته پرندک )غیر انتفاعی ( موسسه آموزش عالی ارشدکارشناسی مقطع

در مقطع فوق پا از تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی )برای بـرادران (  تحصیلی دوره از گذراندن پا که شوممی متعهد و ملتزم

به تشخیص و معرفی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری/ وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشـکی خود  تحصیل زمان برابر یک  بمدت

 خـدمت ( از انجـامبـرای بـرادران  عمـومی وظیفه خدمت احتساب )بدون تحصیل از پایان پا یکسال ظرف چنانچهخدمت نمایم. 

 اسـت مجاز و مختار علوم، تحقیقات و فناوری / وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وزارت ،نمایم استنکاف نحو فوق مذکور به

مفـاد ایـن نماید.  مذکور خودداری خدمت تا انجام تحصیلی مدارک از تحویل تحصیل مدت در طول دانشجو  سرانه هایبرابر هزینه

این تعهد ضمن عقد خارج الزم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری /  به موجبو  باشد تعهد به معنی اجرای تعهد آموزش راییان می

 از حیطـه خـارج کـه از آن تعهد و اسـتنکاف از مفاد این تخلف در صورتدهم وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وکالت می

 وزارت نماید. تشـخیص برداشت اینجانب از اموال یلتحص را در مدت دانشجو  سرانه مصروفه هایبرابر هزینه ،نباشد اقتدار اینجانب

 غیـر قابـل مصـروفه هایهزینه و میزان تخلف در مورد کیفیت علوم، تحقیقات وفناوری / وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

  .االجراستو الزم قطعی اینجانب مذکور برای خانه وزارت اعالم و صرف بوده اعتراا

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

 

 :امضا      :تاریخ
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 تعالی بسمه

 4فرم شماره

 فقط آقايان

 صدور معافيت تحصيلي جهت ادامه تحصيل فرم اخذ تعهد از دانشجويان آقا جهت اخذ 

 در موسسه آموزش عالي پرندک در مقطع کارشناسي ارشد

 فرزند       : اینجانب

 از صادره                                 شماره شناسنامه دارای       متولد سال

ــه                                                                                 ساکن ــی  ک کارشناس

 ---------------- رشـته در --------------------------در گـروه آزمایشـی  1399سال  ارشد

 : شومام، متعهد میشده پذیرفتهی عالی پرندک )غیر انتفاعی ( آموزش موسسه

 99سـال ماه  اسفندهفته اول منطقه زرندیه  حداکثر تا  10+مدارک الزم را جهت اخذ معافیت تحصیلی به پلیا 

.در غیـر ایـن موزش نمایم خود را برای باییانی در پرونده تحویل اداره آ ی صادر شدهمعافیت تحصیلدهم و ارائه 

 با شخص دانشجو می باشد. در همه مواردعواقب کلیة صورت 

 : خانوادگی و نام ناماثر انیشت       :اریخت

 :امضا                     
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 تعالی بسمه

 5فرم شماره

 

 معدل دوره کاشناسي پيوسته و ناپيوسته و کارداني  صحيح فرم اخذ تعهد از دانشجويان جهت اعالم 

 کارشنا سي ارشد 99ثبت نام  در تکميل 

 فرزند       : اینجانب

 از صادره                                 شماره شناسنامه دارای       متولد سال

کارشناسی  در که                                                                                 ساکن

 --------------- رشـته در --------------------------در گـروه آزمایشـی  1399سـال  ارشد

 : شومام، متعهد میشده پذیرفتهی عالی پرندک )غیر انتفاعی ( آموزش موسسه

وارد نمـوده ام و در صـورت  99معدل مقاطع قبلی خود را به صورت دقیق در سامانه ثبت نام کارشناسی ارشـد 

 اشتباه  وارد نمودن عواقب تحصیلی با خود شخص دانشجو می با شد.

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

 معدل اعالم شده مقطع ردیف

  ی ) در صورت وجود (کاردان 1

  کارشناسی پیوسته 2

  پیوستهکارشناسی نا 3

 

 

 : خانوادگی و نام نام اثر انیشت     :اریخت

 :امضا
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 تعالی بسمه

 6فرم شماره

 

  که مدارک تحصيلي خود را زمان ثبت نام تحويل  ننموده اند فرم اخذ تعهد از دانشجویان 

 فرزند       : اینجانب

 از صادره                                 شماره شناسنامه دارای       سال متولد

کارشناسی  درکه                                                                                 ساکن

---------------- رشـته در --------------------------در گـروه آزمایشـی  1399سال  ارشد

 : شومام، متعهد میشده پذیرفتهی عالی پرندک )غیر انتفاعی ( آموزش موسسه

( خود را  کارشناسی  ناپیوستهاصل /  کارشناسی پیوسته      اصل /  که مدرک تحصیلی ) اصل کاردانی   

 با خود دانشجو می باشد. در کلیه مواردعواقب  کلیة در غیر این صورت ،تحویل نمایم 06/12/99تا 

 

 

 

 : خانوادگی و نام نام      :اریخت

 :امضا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره تماس جهت اطالع رسانی در واتا اپ: 
 


