
 

 

 باسمه تعالي

 «1131سال  -1 کاربرگ»                                                            

 (کليه مقاطع)            

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

 

 : مقطع و تشکيل پرونده تحصيلي  اعالم قبولي : موضوع 

          

 

 باسالم        

شمممماره و                        دارنده شناسنامه شماره                                       خانم / بدين وسيله بر حسب تقاضاي آقاي 

فهرست اسامي پذيرفته شدگان آزمون  براساسبه اطالع مي رساند ؛            متولد سال     صادره از                     ملي

  جممممممرو پذيرفتممممممه شممممممدگان  نممممممام رده  سممممممازمان سممممممنر  آممممممموز    ممممممور  3131سممممممال  ......................................

/ پممردي  ايممن   3131-39نيمسممال اول سممال تي مميلي                 رشته  ش انه/ روزانه  :دوره: ................................. مقطع 

 .استو پرونده تي يلي وي ت كيل شده از نام رده ث ت نام بعمل آمده مي باشد و  موسسه/ مر ر /  دان كده

 . مي باشد                    تاريخ،   3131-39سال تي يلي  شروع به تي يل اي ان نيمسال اول

 . صادر شده و فاقد هرگونه ارز  قانوني ديگري است    اين گواهي جهت ارائه به آن 

 

 

 

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

 و تحصيالت تکميليمعاون آموزشي                                                                 

 ..... موسسه/مرکز/دانشکده/پرديس                                  

 

 

 : ابل توجه ق *

با اين فرم در سيستم جامع آموزش دانشگاه قرار داده شده و پذيرفته شده متقاضي اخذ گواهي مي تواند پس از ثبت نام و تشکيل پرونده آن را 

 . درج مشخصات چاپ و به اداره آموزش براي امضاء ارايه دهد 



 

 

 باسمه تعالي

  «1131 سال -2 کاربرگ»                                                               

  (کليه مقاطع )               

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

 

  دانشگاه تهراندر  1132سازمان سنجش آموزش کشور سال در آزمون متقاضي اعالم قبولي : موضوع 

 

 باسالم 

  دارنده شناسنامه شماره                خانم / ي بدين وسيله بر حسب تقاضاي آقا 

اسمامي  ماشميني  فهرسمت   براسماس به اطالع مي رسماند ؛            متولد سال                           صادره از                     شماره ملي               و

 : ..........................مقطع  جرو پذيرفته شدگاننام رده سازمان سنر  آموز    ور  3131سال . :.........................................پذيرفته شدگان آزمون 

زمان شروع به تي يل نيمسمال    .مي باشد  موسسه/ مر ر /  دان كده/ ردي  پاين                                   رشته  ش انه/روزانه : دوره

  .ودخواهد ب  3131-39اول سال تي يلي 

 . صادر شده و فاقد هرگونه ارز  قانوني ديگري است        اين گواهي جهت ارائه به آن 

 

 

 

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

 و تحصيالت تکميليمعاون آموزشي                                                                    

 ..... موسسه/مرکز/دانشکده/پرديس                                                                  

 

 

 : قابل توجه  *

آن دانشججو  مي تواند پس از ثبت نام و تشکيل پرونده کارشناس اداره آموزش . است اين فرم در سيستم جامع آموزش دانشگاه قرار داده شده 

 . را با درج مشخصات چاپ و براي امضاء ارايه دهد 



 
 

 باسمه تعالي

 «1131سال  -4 کاربرگ»                                                    

 (کليه مقاطع )                 

 : از 

 : به 

 سربازيترخيص از خدمت درخواست : موضوع 

 

 باسالم 

   شماره شناسنامه دارنده                              آقاي              به پيوست ت وير درخواست مورخ     

   اعرامي از آن يگان  ه در                     ادره از ص         فرزند          متولد سال               و شماره ملي                     

 .ارسال مي گردد ،مي باشد ول خدمت نظامغم 

................... رشته ش انه / روزانه  :دوره در 3131سال  سازمان سنر  آموز    ور: ........................... مقطع آزمون  در به اطالع مي رساند نام رده

 .پذيرفته شده است  3133-39 براي ادامه تي يل در نيمسال اول موسسه/ مر ر /  دان كده/ اين پردي  

 3133-39سال تي يلي  نيمسال اول به منظور ث ت نام و ادامه تي يل درنامبرده جهت ترخيص وي از خدمت خواه مند است دستور فرمايند 

 .  مي باشد    تاريخ                وي  يدرسدر ضمن شروع کالسهاي .  الزم به عمل آورنداقدام 

 

 

 

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

 و تحصيالت تکميليمعاون آموزشي                                                                        

 .......موسسه/مرکز/دانشکده/پرديس                                                                          

 

 

 : قابل توجه  *

کارشناس اداره آموزش مي تواند پس از ثبت نام و تشکيل پرونده دانشججو آن  . اين فرم در سيستم جامع آموزش دانشگاه قرار داده شده است 

 . را با درج مشخصات چاپ و براي امضاء ارايه دهد 



 
 

 ليباسمه تعا

 «1131سال  -1 کاربرگ»                                                            

 (براي کليه مقاطع تحصيلي )                   

 در  برگ درخواست فرد مشمول) 

 ( براي ترخيص از خدمت حال خدمت نظام وظيفه

 

  موسسه/مرکز / دانشکده / معاونت محترم آموزشي پرديس 

 

 م باسال

 شماره ملي   و                                  شماره شناسنامه دارنده                                    اينرانب 

      در تاريخ                 :اعرامي از شهرستان       صادره از             فرزند             تولد سال م

 :............رشته  ش انه/ دوره روزانهدر : .............................در مقطع  3131ن سنر  آموز    ور سال سازمادر آزمون  .م غول خدمت مي باشم 

 . را دارماز خدمت سربازي جهت ترخيص  نامهمعرفي صدور تقاضاي . ام  پذيرفته شده 3131-39نيمسال اول سال تي يلي براي 

غيبت  نظام وظيفه مذ ور هنگام اعرام به خدمت(  3131سال ) آزمون  3دفترچه شماره  رجاتو مند براساس مقررات متعهد مي شومدر ضمن 

 . نداشته ام

 

 

 

 

 :نام و نام خانوادگي دانشجو                                      

 :امضاء 

 :تاريخ 

 

 : محل سکونت دايم خانواده نشاني       

 : تلفن       

 

 

 : قابل توجه   *

از داده شده و پذيرفته شده متقاضي اخذ گواهي مي تواند پس از ثبت نام و تشکيل پرونده آن را  ررم در سيستم جامع آموزش دانشگاه قرااين ف

 . به اداره آموزش ارايه دهد  سيستم اخذ و به صورت دستي تکميل و 

 

 :يگان اعزام کننده نام 
 


