
 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي ايران

 دانشگاه تهران            الف فرم 
 

 « برگ تقاضانامه براي بهره مندي از مزاياي آموزش رايگان در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي كشور  »

 (نيمه متمركز ) «  Ph.D» دكتري براي پذيرفته شدگان دوره روزانه در آزمون دوره 

 1393سال 
 

 :صادره از :                    با شماره شناسنامه :            متولد سال :                                     اينجانب 

 دكتهري  آزمهون ررردي درره                             :                 پذيرفتهه شهده در رشهته    :                   فرزند 

 «Ph.D  » ( نيمه متمركز)  كه با اطالع كامل از اليحه قانوني اصالح مواد هفت ر هشت قهانون تهامي     1393سال

شهوراي انالهالج جمههوري اسهالمي      11/3/99رسايل رامكانات تحصيل اطفال ر جوانان ايراني كه درجلسه مورخ 

از  دكتهري عالقمنهد هسهتد در طهول تحصهيل درره     ، ايران به تصويب رسيده است ر قبول تكليف ر رظايف خود 

زاياي آموزش رايگان طبق قانون مذكور استفاده نموده ر تعهد مي نمايد كه در برابر مهدت اسهتفاده از تحصهيالت    م

 . خدمت نمايد  ،تحاليالات ر فنارري مالرر نمود  ،رايگان در هر موسسه اي كه رزارت علوم 

 . خواهشمند است دستور فرماييد نام اينجانب را طبق مالررات ثبت نمايند 

 : نام ر نام خانوادگي :                                                      اريخ ت                 

 : امضاء                                                                                 

-----------------------------------------------------------------------------   

 : تعهدنامه

 : متعهد مي شوماينجانب                                 موارد ذيل را  

 1چنانچه در حال حاضر دانشجو  باشد طبق مالررات سازمان سنجش آمهوزش كشهور ر دفترچهه شهماره      .1

فهار    31/6/1393تها تهاريخ    1393سهال  ( نيمه متمركز ) «  Ph.D» دكتري راهنماي شركت در آزمون 

در صورت عدم فار  التحصيلي بالفاصله مراتب را به طور كتبي به دانشگاه اعالم ر تسهويه  .التحصيل شوم 

 . حساج نمايد 

ادامهه  ( غيهر درلتهي    –درلتهي  ) در مدت تحصيل به طور همزمان در در مالطع تحصهيلي يها در دانشهگاه     .1

 .تحصيل ندهد 

از ادامه تحصيل مه  در ههر مرحلهه از تحصهيل طبهق       چنانچه خالف اظهارات فوق ثابت شود ر دانشگاه .3

مالررات جلوگيري نمايد حق هيچگونه اعتراضي جهت ادامه تحصيل در دانشگاه تهران را نخهواهد داشهت   

 .ر بال فاصله تسويه حساج خواهد نمود 
 

 

 :نام ر نام خانوادگي 

 امضاء        

 :تاريخ      
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 جمهوري اسالمي ايران
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 و  (.... مربيان و  –نوبت دوم ) تعهد نامه پذيرفته شدگان دوره شبانه 

  (نيمه متمركز ) «  Ph.D» دكتري  وروديآزمون 

 3131سال 

 
 

 : متعهد مي شوماينجانب                                 موارد ذيل را 

رات سازمان سنجش آموزش كشور ر دفترچهه شهماره   چنانچه در حال حاضر دانشجو  باشد طبق مالر .3

فهار  التحصهيل    31/6/1393تا تهاريخ   1393راهنماي شركت در آزمون تحصيالت تكميلي سال  1

ر تسهويه  در صورت عدم فار  التحصيلي بالفاصله مراتب را به طهور كتبهي بهه دانشهگاه اعهالم      .شوم

 .  حساج نمايد

ادامهه  ( غيهر درلتهي    –درلتي ) يا در دانشگاه تحصيلي طع در مدت تحصيل به طور همزمان در در مال .2

 .تحصيل ندهد 

چنانچه خالف اظهارات فوق ثابت شود ر دانشگاه از ادامه تحصيل م  در هر مرحله از تحصيل طبهق   .1

مالررات جلوگيري نمايد حق هيچگونه اعتراضي جهت ادامه تحصهيل در دانشهگاه تههران را نخهواهد     

 .حساج نمايد  ر بال فاصله تسويه داشت
 

 

 :نام ر نام خانوادگي 

 :امضاء       

 :تاريخ      
 


