
 

 بسمه تعالی
 شماره پرونده:

 

 شماره داوطلبی:

 

 :دانشجوییشماره 
 اپیوستهن تعهدنامه ارسال مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی

 

  ناپیوسته کارشناسی   مقطع  .................................................. پذیرفته شده در رشته   اینجانب آقا/خانم ............................................... با شماره ملی ............................................... 

سال      سری  سرا شته قبولی، مدارک           مجتمع آموزش عا 14.......آزمون  صیل در ر ستورالعمل ثبت نام و اعالم آمادگی برای تح ضمن مطالعه اطالعیه و د سفراین،  سی ا لی فنی مهند

 ثبت نامی خود را به شرح زیر ارسال می کنم و مسوولیت صحت اطالعات و مدارک ارسالی بر عهده اینجانب می باشد.

 ثبت نام کامل نشده و مجوز تحصیل در دانشگاه لغو می شود. ،ستاره دار ته مهم: در صورت عدم ارسال مدارکنک

 کارشناس آموزش تایید دانشجو ناپیوستهکارشناسی مدارک  ردیف

*1 

   کپی برگ یک بهمراه کاردانی مقطع نمرات ریز و دانشنامه

   کاردانی بهمراه یک برگ کپی اصل گواهینامه موقت مقطع

   (در صورت آماده نبودن گواهی موقت 7فرم شماره )جایگزین گواهی فراغت از تحصیل فرم 

*2 
 (9فرم میانگین نمرات و واحدهای گذرانده دانشجویان سال آخر کاردانی )فرم شماره 

 (10فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان دانشجویان ترم آخر کاردانی )فرم شماره 
  

   (1داشتن کلیه شرایط و ضوایط عمومی و اختصاص )فرم شماره فرم تعهد مبنی بر  3*

   (2فرم تعهد نداشتن مدرک با ارزش باالتر از کارشناسی و عدم اشتغال به تحصیل )فرم شماره  4*

 

5 
   (4فرم تعهد تسویه حساب با صندوق رفاه )فرم شماره 

   (5شماره فرم تعهد از پذیرفته شدگان دانشجویان روزانه )فرم  6*

   مدرک تعیین وضعیت وظیفه عمومی )برای آقایان( 7

   یک برگ تصویر پشت و روی کارت ملی 8

   یک برگ کپی از تمام صفحات شناسنامه 9

   تهیه شده در سال جاری 3*4قطعه عکس تمام رخ  6 10

   (کارمندان دولتحکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی بدون قید و شرط )سازمان محل خدمت  11

12 
 سایر )نوع مدرک در صورت ارسال قید شود(

 
  

 

 ویژه آموزش دانشگاه

 خالصه وضعیت

  واحد پیش نیاز  ترم مشروطی دو مجوز  مغایرت معدل

 وام تحصیلی
  مبلغ وام

  میزان تعهد مقاطع قبلی  ترم مشروطی سه  مجوز  کارنامه محرمانه

  تاریخ تسویه وام  شماره فرآیند  سنواتمجوز افزایش   کارت آزمون
 

 وضعیت تحصیلی

  انصراف  فارغ التحصیل

  اخراج  
 

  :تذکرات مهم سایر:

پذیرفته شددددگان پسدددر مشدددمول خدمت سدددربازی برای دریافت معافیت حتما راهنمای دریافت معافیت تحصدددیلی                     

(http://education.esfarayen.ac.ir/Duty%20system.aspx.را مطالعه و نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند ) 

 شود.( اطالع رسانی می esfeducation@) دانشگاه آموزش رسانی اطالع کانال طریق از دانشجویان مدارک نقص

 

اریخ و امضاء دانشجوت         
    

 

http://education.esfarayen.ac.ir/Duty%20system.aspx

