« بسمه تعالی »
فرم تعهد مربوط به نقص مدارک تحصیلی پذیرفته شدگان مهر ماه سال تحصیلی 96-97

توجه :در صورت نداشتن هریک از مدارک زیر ،می بایست فرم مربوطه از سیستم اخذ(پرینت گرفته شود) ،و سپس مراتب نقص مدرک روبروی کادر آن با عالمت ×
مشخص وقسمت انتهای فرم تکمیل گردد .فرم مربوطه می بایست پس از تکمیل اسکن ،و در قسمت مدارک الزم جهت اسکن ،جایگزین مدرکی گردد که پذیرفته شده قادر به
ارائه آن تا زمان در نظر گرفته شده نخواهد بود .الزم به ذکر است در صورت عدم رفع نواقص موجود تا تاریخ تعیین شده ثبت نام ملغی و برابر مقررات دانشگاه اقدام
خواهد شد.
نواقص موجود در پروند

ردیف

مشخص نمودن نقص مدرک

مدت زمانی که فرد می بایست
نسبت به رفع نقص اقدام نماید.

1

گواهی اشتغال به کار و موافقت با ادامه تحصیل و آخرین حکم کارگزینی( مربوط به شاغلین آموزش و پرورش )

2

گواهی اشتغال به کار و موافقت با ادامه تحصیل ( مربوط به شاغلین نیروی های مسلح )

3

عدم امکان ارائه مدرک مقطع پایه و یا گواهی انشایی از سوی فرد پذیرفته شده غیر مشمول  ،با ذکر مشخصات
کامل دانشجو،نام رشته،تاریخ فارغ التحصیلی( به روز و ماه و سال ) معدل و ذکر عنوان فارغ التحصیل شده است

حداکثرتا تاریخ 96/07/10
حداکثرتا تاریخ96/07/10
حداکثر تا تاریخ 96/07/10

(.خطاب به واحد علوم تحقیقات) در این صورت پذیرفته شده می بایست حتما ریزنمرات تایید شده مقطع پایهه
خود را مبنی بر فراغت از تحصیل( با ذکر وضعیت فارغ التحصیلی و تاریخ فراغت از تحصهیل) اسهکن و ارسهال
نماید.

4

ریز نمرات آخرین مقطع تحصیلی

حداکثر تا تاریخ 96/07/10

اینجانببب  ..............................................بببه شببماره شناسببنامه  ....................صببادره از ..............فرزنببد  ..........کببه در آزمببون سببا ....... .در دوره تمببام وقببت رشببته و گببرای
 .......................................................مقطع  ، .................................واحدعلوم و تحقیقات پذیرفته شده ام  ،متعهد می گردم ،ظرف مدت تعیین شده نسبت به رفع نواقص موجود و تحویل
مدارک الزم به واحد علوم و تحقیقات اقدام نمایم  .در غیر اینصورت دانشگاه مجاز است برابر ضوابط و مقررات مربوطه با اینجانب رفتار و تابع تصمیمات اتخاذ شده خواهم بود .ضبمنا
متعهد می گردم در هیچ موسسه آموزش عالی مشغو .به تحصیل نبوده و دانشگاه هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .
نام و نام خانوادگی پذیرفته شده :

امضاء و تاریخ :

اثر انگشت:

