ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻓﺮم
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ :
ﺻﺎدره از :

ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ) ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي (

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل :
ﻓﺮزﻧﺪ :
ﺳﺎﮐﻦ ) آدرس دﻗﯿﻖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ( :

داراي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره :

ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ:

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه  ) :ﺿﺮوري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﺰل :
رﺷﺘﻪ :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ و در ﻣﻘﻄﻊ :
ﮐﻪ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﺎل
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ام ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮔﺮدم :
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ :
 1ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي را دارا ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻐـﺎﯾﺮﺗﯽ در ﻣـﺪرك ﺗﺤـﻮﯾﻠﯽ و
وﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرت ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮑﻮر و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺳﺎل ﺟﺎري و ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ )ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮادران( و ﻏﯿﺮه در ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﺗﺤﺼـﯿﻞ،
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 2ـ داﻧﺸﺠﻮي ﻓﻌﻠﯽ و اﺧﺮاﺟﯽ و اﻧﺼﺮاﻓﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ ) .وﯾﮋه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل (
 3ـ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ﺗﺴﻬﯿﻞ ورود ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨـﺪرج در اﻧﺘﻬـﺎي دﻓﺘﺮﭼـﻪﻫـﺎي راﻫﻨﻤـﺎ و
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮔﺮدم ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ دروس ﻣﺼـﻮب دوره ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ،ﮐﻠﯿـﻪ دروس ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر و
دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه )در ﻗﺎﻟﺐ دروس ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ،ﺟﺒﺮاﻧﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ( را ﺑـﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ
ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﮕﺬراﻧﻢ.
اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻬﻤﺎن :
 4ـ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد و اﻃﻼع از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﻼﻗﻪي
ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم داﺷﺘﻪ و اذﻋﺎن ﻣﯽدارم ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮي را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ :
 5ـ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻢ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت و
ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻣﻨﺼﺮف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ) .در ﻣﻮرد آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻐﻮ ﻣﻌﺎﻓﯿـﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺻـﺎدره از
ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( .
 6ـ ﻧﻈﻢ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
 7ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ،ﻣﮑﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ،ﮐﺎرﮔﺎه و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و  ( ...را در ﻣﺤﺪوده اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات داﻧﺸﮕﺎه ﺑﭙﺬﯾﺮم.
 8ـ در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻢ و در ﺻﻮرت وارد آوردن ﺧﺴﺎرت ،زﯾﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺟﺒـﺮان ﻧﻤـﺎﯾﻢ ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺣﻖ ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ را ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺪارم.
 9ـ درﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﯾﺎ اﻧﻘﻄﺎع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﯾـﮏ
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
 -10در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم ﻧﺮﺳﺪ ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨـﺎذ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ را ﻧﺪارم.
 -11در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارك ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﻘﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺗﻠﻘـﯽ ﮔﺮدﯾـﺪه و ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣـﯽ ﺷـﻮم در اوﻟـﯿﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢوﻫﻨﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻢ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋـﻪ ﻣـﺪارك ﻧﺒـﻮده و درﺧﻮاﺳـﺖ اﻧﺼـﺮاف از
ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ ﻣﺪرك )اﺷﮑﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻏﺖازﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻠـﯽ و ﻧﻈـﺎموﻇﯿﻔـﻪ( را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺣﻖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاﺿـﯽ را ﻧﺨـﻮاﻫﻢ داﺷـﺖ.
)ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎء اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ از اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺧﺼﻮص اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ و اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(
 12ـ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ درجﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ،اﯾـﻦ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ از ﺗﺤﺼـﯿﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧـﺐ در ﻫـﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪاي از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آورده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ آنﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﻀﺎء

ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﻀﺎء ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش

ﺗﺬﮐﺮ : 1داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺤﺘﺮم ﻟﻄﻔﺎً در ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ را ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﺗﺬﮐﺮ  : 2ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزش ﻟﻄﻔ ﺎً ﻓﺮم ﻓﻮق را ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ،از داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

