
 

 

  

               

 1400-1401 دوم ورودی نیمسال - ركامد یكسرتهیه و تحویل فرم تعهد 

 

                     یپذيرفته شده                      به شماره ملي                  متولد سال                  اينجانب                                          فرزند        

گردم كه نقص مدارك مشروحه ذيل متعهد مي 1400-1401دومسال نیمورودی             رشته                           پیوسته كارشناسي مقطع

                      تحويل آنها اقدام نمايم. در غیر اين صورت مؤسسه آموزش عالي و  هیهتنسبت به  06/11/1400را پیگیری نموده و حداكثر تا 

داری نموده و حق خود 1400-1401سال تحصیلي  دوم فاران مهر دانش مجاز است كه از شركت اينجانب در جلسات امتحاني نیمسال

 پیگیری اداری و قانوني را از خود ساقط مي نمايم.هرگونه اعتراض، 

 اثر انگشتء/ امضا / تاریخ / و نام خانوادگينام 

  پرينت قبولي سنجش: دارد         ندارد 

 دارد  اصل مدرك و يا گواهي مدرك كارداني به همراه ريزنمرات :        ندارد 

 وزشي سالي اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه به همراه اصل مدرك يا گواهي پیش دانشگاهي منضم به ريز نمرات )در نظام آم

 ندارد        : دارد  واحدی و يا ترمي واحدی(

 دارد  دبیرستان يا هنرستان )در نظام قديم آموزش متوسطه( چهار يا شش ساله اصل مدرك تحصیلي دوره :        ندارد 

 ريافت از دبیرستان محل د -های دهم تا دوازدهم ی دوم متوسطه به همراه سوابق تحصیلي پايهاصل مدرك يا گواهي موقت دوره

 ندارد        : دارد  (6-3-3تحصیل )نظام آموزشي جديد 

 ی تحصیلي دفتر پیشخوان دولت )پذيرفته شده غیر از دارندگان مدرك كارداني، مشمول يکي از موارد سه رسید درخواست تايیديه

 ندارد        : دارد  گانه فوق مي باشد(

  دارد  صفحات(تصوير شناسنامه )تمامي :        ندارد 

 )دارد  تصوير كارت ملي )پشت و رو :        ندارد                            

 دارد  رسید تعويض كارت ملي :        ندارد 

 )دارد  تصوير كارت پايان خدمت و يا معافیت دائم )پشت و رو :        ندارد 

  دارد  تصوير رنگي پشت و رو( جانبازان )الزاماًتصوير كارت خانواده معزز شهدا و :        ندارد 

 )دارد  تصوير دفترچه بیمه خدمات درماني يا تامین اجتماعي يا ارتش يا .... )صفحه ی مشخصات :        ندارد 

  نیروی انتظامي يا  توسطه دفترچه پناهندگي صادر با حداقل شش ماه اقامت معتبر( يااتباع خارجي ) برایكارت هويت گذرنامه يا

 ندارد        : دارد  آخرين كارت آمايش معتبر بر اساس اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور

  دارد  مندرج در سايت مؤسسه آموزش عالي فاران مهر دانش :فیش واريزی با توجه به جدول شهريه        ندارد 

  شش ( 3قطعه عکس پرسنلي رنگي زمینه سفید x 4  ) دارد :        ندارد 

 


