پيوست 3
به نام خدا
فرم اخذ تعهد از پذيرفته شدگان مشروط در مرحله پذيرش رشتههاي تحصيلي
دوره مهندسي فناوري و کارشناسي حرفهاي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي کاربردي بهمنماه سال 1397
(اعالم آمادگي براي پذيرش و ثبتنام رشتههاي مورد تقاضا در مرحله پذيرش دوره مهندسي فناوري و کارشناسي حرفهاي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي

دانشگاه جامع علمي کاربردي بهمنماه سال ) 1397
(پس از اخذاين فرم از داوطلبان متقاضي نسبت به ثبت مشخصات آنان در سامانه مرحله پذيرش بهمنماه اقدام نمائيد).

معاون محترم آموزشي مرکز علمي – کاربردي -----------------------
باسالم و احترام
اينجانب  -------------------------فرزند  ---------------به شماره شناسنامه -------------------و باا دادم  --------------متولاد
سال ------متقاض شردت در مرح ه پذيرش رشتههاي تحصي

دوره مهندس فناوري و دارشناس حرفهاي «ناپيوساته» نظاام مماوزش مهاارت

نظام مموزش مهارت دانشگاه جامع ع م داربردي بهمنماه سال  1397ده در رشته( ---------------------------باددرشته محل )...................
من مردز مموزش به صورت مشروط پذيرفته شده ام ،تمايل خود را براي پذيرش و ثبتنام در اين رشته اعاالم ما دارم .ضامنا در ايان راب اه اعاالم
م دارم ده با مگاه دامل از شرايط و ضوابط مندرج در اطالعيه مربوط و همچنين متعهد م شوم ده:
 -1در هيچكدام از ساير موسسات و يا ددرشته محلهاي مربوط ثبتنام نكرده و متقاض ثبتنام نخواهم بود.
 -2ثبتنام نهاي اينجانب پس از تاييد سازمان سنجش مموزش دشور و بررس صالحيتهاي عموم نهاي و ق ع خواهد شد.
 -3چنانچه اطالعات اعالم شده و مدارك ارائه شده از طرف اينجانب با اصل اطالعات و مدارك مربوط ،مغايرت داشته باشد ،در هر مرح ه از پاذيرش
و يا ادامه تحصيل در دانشگاه ،م ابق با ضوابط و مقررات با من رفتار شده و بديه است قبوليم لغو خواهد شد.
نشاني و شماره تلفن:
تاريخ تكميل:
امضا و اثر انگشت:

مهر و امضاء مسئول ذيربط در موسسه آموزش عالي

اين فرم منحصراً بايستي توسط شخص داوطلب تكميل گردد و در صورت تكميل توسط هر شخص ديگري تخلف محسوو شوده و
مطابق مقررات با فرد و يا افراد ذيربط رفتار خواهد شد.

