










                                    وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري                                                              

                                                                                                             سازمان سنجش آموزش کشور 
  

  باسمه تعالی
  

  دارندگان مدرك کاردانی براي فارغ التحصیالن دوره کاردانی اخذ تعهداز کاربرگ 
  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین دوره کاردانی پیوسته » فوق دیپلم « 

  پذیرفته شده در » داوطلبان مرد « آموزشکده هاي فنی و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش 
  1393رشته هاي تحصیلی مربوط در گروه ذیربط در آزمون سراسري سال 

  
  

                            اینجانب : 
    شماره شناسنامه :       فرزند :         نام خانوادگی :       نام : 

بـه   که در مقطع فوق دیپلم ( کاردانی ) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و یا آموزشکده هاي فنی و حرفـه اي وابسـته  
          : از موسسه / دانشگاه  30/11/1393وزارت آموزش و پرورش ) حداکثر لغایت 

از دانشـگاه هـا و    1393فارغ التحصیل شـده ام و در آزمـون سراسـري سـال                                     :         در رشته 
  در رشته                                              موسسات آموزش عالی در گروه آزمایشی 

   متعهد می شوم : موارد ذیل را   موسسه / دانشگاه                                   پذیرفته شده ام ،
  
  

) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و یا دوره کاردانی پیوسته آموزشکده  30/11/1393( حداکثر تا تاریخ  فارغ التحصیل   -١
هاي فنی و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش می باشم که گواهی مربـوط را از موسسـه آمـوزش عـالی ذیـربط      

   دریافت و ارایه نمایم . 
یا مطابق دفترچه آماده بـه خـدمت تـاریخ اعـزام     از آنجایی که پس از شرکت در آزمون سراسري به خدمت اعزام شده ام و  -٢

ا توجه به اینکه در رشته تحصیلی مربوط در گروه آزمایشی ذیربط در بمی باشد متعهد می شوم                        اینجانب 
تحصـیلم از   طـول مـدت  به نحوي در مقاطع باالتر فارغ التحصیل شوم که حـداکثر    مقطع باالتر از کاردانی پذیرفته شده ام ،

تحقیقات و فناوري   در رشته قبولی طبق ضوابط وزارت علوم ، دو سال کمتر از طول مدت تحصیلکاردانی به مقاطع باالتر 
 باشد . 

موسسـه / دانشـگاه مـی توانـد از ادامـه        بدیهی است در صورت عدم موافقت نظام وظیفه با تحصیل در رشته قبولی جدیـد آن ، 
 قطعی از تحصیل ممانعت بعمل آورده و مطابق مقررات مربوط اقدام نماید . تحصیل اینجانب در هر م

 
 
  
  

 نام و نام خانوادگی : 

  تاریخ :                   امضاء : 

 25  شماره کاربرگ



  
   ٢٩فرم شماره 

  1392فرم مشخصات داوطلبین افغانی و عراقی شرکت کننده در آزمون سراسري سال 
  

  
مشخصات 

  فردي

  نام پدر :                            نام جد:   جنسیت :                         تابعیت : 

  : تاریخ تولد :                       محل تولد   نام خانوادگی و نام : 
  

  روضعیت تاهل : هرگز ازدواج نکرده             جدا شده              بیوه              متاهل با همسر              متاهل دور از همس
  نوع شغل :                             سازمان محل کار / کارفرما :   شغل
  

  نشانی
  خیابان :       نشانی محل کار در ایران : شهر :         

  تلفن : 
  الك : نشانی کامل و دقیق منزل در ایران : شهر                خیابان :                                کوچه :                         پ

  تلفن :                                      کد پستی : 
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نوع مدرك شناسایی   نام جد  نام پدر  نام خانوادگی  نام  یتتابع
  و یا اقامتی

شماره مدرك 
  شناسایی و یا اقامتی

  نسبت  شغل

                  
                  
                  
                  
                  

   
مشخصات 

  تحصیلی

  دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه :  دارنده دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه :                                  دارنده
  م :نوع دیپلم :            رشته تحصیلی :               معدل کتبی دیپلم :                محل اخذ دیپلم :            تاریخ اخذ دیپل

  شگاهی : نوع مدرك پیش دانشگاهی :                                                  معدل دوره پیش دان
  محل اخذ مدرك پیش دانشگاهی                                            تاریخ اخذ مدرك پیش دانشگاهی : 

  مقطع تحصیلی :          کاردانی                  کارشناسی                    کارشناسی ارشد پیوسته 
مشخصات 

مدرك اقامت 
  یا شناسایی

  برگ تردد خروجی مدت دار         نوع مدرك شناسایی یا اقامتی : گذرنامه         دفترچه پناهندگی       کارت هویت ویژه اتباع خارجی 
  شماره مدرك اقامتی : 

  : محل صدور :                            تاریخ صدور :                                   تاریخ انقضاي اقامتی 
ویژه داوطلبینی 
که داراي مادر 
  ایرانی هستند 

  چنانچه داوطلب داراي مادر ایرانی می باشد لطفاً مشخصات ایشان را ( مشخصات مادر ) در این قسمت بنویسید.
  یخ تولد :                  محل تولد : نام :                         نام خانوادگی :                                  نام پدر :                  تار

  غیر رسمی :      شماره شناسنامه :              شماره کارت ملی :                               محل صدور:                  نوع ازدواج : رسمی    
نشانی و تلفن 

  اضطراري 
  ا جنابعالی تماس بگیریم .نشانی و یا شماره تلفنی که بتوان در مواقع ضروري ب

  
  

  
  

  یادآوري 

مطالب مندرج در این فرم را به طور کامل تکمیل و صحت و درستی آن را تایید نموده و تعهد می نمایم ضمن رعایت قوانین و مقررات جمهوري 
چنین داننشگاه هاي و موسسات اسالمی ایران در صورت اثبات خالف و کتمان ضمن کان لم یکن شدن اینجانب پذیرش در آزمون ورودي و هم

  آموزش عالی جمهوري اسالمی ایران تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به تصمیمات متخذه از سوي مراکز عالی اعتراضی نخواهم داشت . 
  نام و نام خانوادگی داوطلب :                                                          تاریخ : 

  امضاء و اثر انگشت :                                                                                             
 



  
  

  باسمه تعالی
  »1393سال  -1 کاربرگ«                                                                 
  )کلیه مقاطع(                      

....................................................................  
  

  : مقطع و تشکیل پرونده تحصیلی  موضوع : اعالم قبولی 
           

  
  باسالم        

شـــماره و                         دارنده شناسنامه شماره                                         بدین وسیله بر حسب تقاضاي آقاي / خانم 
فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون  براساسبه اطالع می رساند ؛            متولد سال       صادره از                       ملی

   جــــــزو پذیرفتــــــه شــــــدگان نــــــامبرده  ســــــازمان ســــــنجش آمــــــوزش کشــــــور 1393ســــــال  ......................................
ــیلی                    رشته  روزانه / شبانه :دوره: ................................. مقطع  ــال تحص ــال اول س ــن   1393-94نیمس ــردیس / ای پ

  است.و پرونده تحصیلی وي تشکیل شده از نامبرده ثبت نام بعمل آمده می باشد و  / مرکز / موسسه دانشکده
  . می باشد                    تاریخ،   1393-94سال تحصیلی  شروع به تحصیل ایشان نیمسال اول

  صادر شده و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیگري است .      این گواهی جهت ارائه به آن 
  
  
  

                                                                 ..................................................  
  و تحصیالت تکمیلیمعاون آموزشی                                                                 

  ..... پردیس/دانشکده/مرکز/موسسه                                    
  
  
  ابل توجه :  ق *

با این فرم در سیستم جامع آموزش دانشگاه قرار داده شده و پذیرفته شده متقاضی اخذ گواهی می تواند پس از ثبت نام و تشکیل پرونده آن را 
  درج مشخصات چاپ و به اداره آموزش براي امضاء ارایه دهد . 



  
  

  باسمه تعالی
   »1393 سال -2 کاربرگ«                                                                    
    )کلیه مقاطع (                         

..........................................................    
  

   دانشگاه تهراندر  1392سازمان سنجش آموزش کشور سال در آزمون متقاضی اعالم قبولی موضوع : 
  

  باسالم 
   دارنده شناسنامه شماره                   ي / خانم بدین وسیله بر حسب تقاضاي آقا  

اسـامی  ماشـینی  فهرست  براساسبه اطالع می رساند ؛           متولد سال                           صادره از                     شماره ملی               و
  مقطع : .......................... جزو پذیرفته شدگاننامبرده سازمان سنجش آموزش کشور  1393. سال :.........................................پذیرفته شدگان آزمون 

زمان شروع به تحصیل نیمسال   می باشد . / مرکز / موسسه ردیس / دانشکدهپاین                                     رشته  روزانه/شبانه : دوره
   ود.خواهد ب  1393-94اول سال تحصیلی 

  صادر شده و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیگري است .          این گواهی جهت ارائه به آن 
  
  
  

                                                                  ..................................................  
  و تحصیالت تکمیلیمعاون آموزشی                                                                    

  ..... پردیس/دانشکده/مرکز/موسسه                                                                  
  

  
  قابل توجه :   *

آن دانشـجو  می تواند پس از ثبت نام و تشکیل پرونده است . کارشناس اداره آموزش این فرم در سیستم جامع آموزش دانشگاه قرار داده شده 
  را با درج مشخصات چاپ و براي امضاء ارایه دهد . 



  
  

  لیباسمه تعا
  »1393سال  -3 کاربرگ«                                                                  
  )براي کلیه مقاطع تحصیلی (                             

  در  برگ درخواست فرد مشمول( 
  ) براي ترخیص از خدمت حال خدمت نظام وظیفه

  
   / مرکز /موسسهمعاونت محترم آموزشی پردیس / دانشکده 

  
  م باسال

  شماره ملی   و                                  شماره شناسنامه دارنده                                       اینجانب 
        در تاریخ                  اعزامی از شهرستان :        صادره از              فرزند             تولد سال م

 :............رشته  دوره روزانه/ شبانهدر در مقطع : ............................. 1393ن سنجش آموزش کشور سال سازمادر آزمون  .مشغول خدمت می باشم 
  . را دارماز خدمت سربازي جهت ترخیص  نامهمعرفی صدور ام . تقاضاي  پذیرفته شده 1393-94نیمسال اول سال تحصیلی براي 

غیبت  نظام وظیفه مذکور هنگام اعزام به خدمت)  1393( سال آزمون  1دفترچه شماره  رجاتو مند براساس مقررات متعهد می شومدر ضمن 
  . نداشته ام

  
  
  
  

  نام و نام خانوادگی دانشجو :                                     
  امضاء :
  تاریخ :

  
  : محل سکونت دایم خانواده نشانی       
  تلفن :       

  
  
  قابل توجه :   *

از داده شده و پذیرفته شده متقاضی اخذ گواهی می تواند پس از ثبت نام و تشکیل پرونده آن را  ررم در سیستم جامع آموزش دانشگاه قرااین ف
  به اداره آموزش ارایه دهد .  سیستم اخذ و به صورت دستی تکمیل و 

  

  یگان اعزام کننده :نام 
 



  
  

  باسمه تعالی
  »1393سال  -4 کاربرگ«                                                          
  )( کلیه مقاطع                           

  از : 
  به : 

  سربازيترخیص از خدمت درخواست موضوع : 
  

  باسالم 
      شماره شناسنامه دارنده                               آقاي                به پیوست تصویر درخواست مورخ     

     اعزامی از آن یگان که در                     ادره از ص          فرزند           متولد سال               و شماره ملی                     
  ارسال می گردد. ،می باشد ول خدمت نظامغمش

................... رشته روزانه / شبانه  :دوره در 1393سال  مقطع : ........................... سازمان سنجش آموزش کشورآزمون  در به اطالع می رساند نامبرده
  پذیرفته شده است . 1393-94 براي ادامه تحصیل در نیمسال اول / مرکز / موسسه این پردیس / دانشکده

 1391-92سال تحصیلی  نیمسال اول به منظور ثبت نام و ادامه تحصیل درنامبرده جهت ترخیص وي از خدمت خواهشمند است دستور فرمایند 
  .  می باشد    تاریخ                وي  یدرسدر ضمن شروع کالسهاي .  الزم به عمل آورنداقدام 

  
  
  

                                                                     ..................................................  
  و تحصیالت تکمیلیمعاون آموزشی                                                                        

  .......پردیس/دانشکده/مرکز/موسسه                                                                          
  

  
  قابل توجه :   *

این فرم در سیستم جامع آموزش دانشگاه قرار داده شده است . کارشناس اداره آموزش می تواند پس از ثبت نام و تشکیل پرونده دانشـجو آن  
  را با درج مشخصات چاپ و براي امضاء ارایه دهد . 


