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فرم تعهدنامه ارائه اصل مدارك پذيرفته شدگان

رشتههاي شرايط خاص مقطع كارداني و كارشناسي دانشگاه صداوسيما
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اينجانب  .........................................فرزند  .............................داراي كد ملي  ................................از پذيرفتهشدگان رشتههاي شرايط خاص دانشگاه
صداوسيما در آزمون سراسري سال  ١٤٠٠در رشته كارداني □ كارشناسي □  ..................................................دوره روزانه □ نوبت دوم □ ،ﺿمﻦ
آگاهي كامل از شرايط و مقررات شركت در آزمون سراسري مندرج در راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري ورودي به
دانشگاهها و همچنيﻦ شرايط ويژه پذيرش و ثبت نام در سال جاري كه به صورت غيرحضوري انجام مي شود ،عﻼوه بر تاييد اصالت مدارك
بارگذاري شده از طرف اينجانب ،با آگاهي از ثبت نام موقت در ايﻦ دانشگاه متعهد مي شوم به محض عادي شدن شرايط و اطﻼع رساني از
طرف مراجع ذيصﻼح ،مدارك مشروحه ذيل را جهت تشكيل پرونده آموزشي ،به دانشگاه ارائه نمايم .بديهي است در صورت وجود هرگونه
خدشه يا مغايرت در اصالت مدارك بارگذاري شده با اصل مدارك ،مسئوليت و عواقب آن را پذيرا بوده و دانشگاه حق دارد در هر مرحلهاي
از تحصيل نسبت به حذف واحدهاي درسي و لغو قبولي اينجانب مﻄابق ﺿوابط و مقررات اقدام نمايد.
مدارك مورد نظر دانشگاه:
(١
(٢
(٣
(٤

 ٦قﻄعه عكس  ٣×٤تمام رخ و جديد )پشتنويسي شده(
اصل و تصوير كارت ملي )پشت و رو( يا رسيد درخواست كارت ملي هوشمند دفتر پيشخوان دولت
اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه)عكسدار بودن شناسنامه الزامي است(
ديپلمههاي نظام آموزشي جديد )(٦-٣-٣


اصل مدرك يا گواهي موقت ديپلم متوسﻄه نظام آموزشي جديد )نظام  (٦-٣-٣يا



اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسﻄه نظام آموزشي جديد )نظام (٦-٣-٣

 فرم ) ٦٠٢گزارش كلي سوابق تحصيلي پايههاي دهم تا دوازدهم( براي نظام آموزشي جديد )(٦-٣-٣
 (٥ديپلمههاي نظام آموزشي قديم )داراي مدرك پيش دانشگاهي(



اصل مدرك يا گواهي موقت ديپلم متوسﻄه نظام قديم آموزشي
اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسﻄه نظام قديم آموزشي

 اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهي
 (٦فارغ التحصيﻼن مقﻄع كارداني
 اصل مدرك كارداني )فوق ديپلم( به همراه ريزنمرات مقﻄع كارداني
 (٧اصل و تصوير مدرك تأييد شده براي استفاده از سهميه شاهد و ايثارگر
 (٨اصل و تصوير كارت پايان خدمت يا مدركي كه وﺿعيت نظام وظيفه را مشخﺺ نمايد )مخصوص برادران(
 (٩فرم تعهد نامه ارائه اصل مدارك )هميﻦ فرم(
 (١٠فرم تعهدنامه مقررات نظام وظيفه براي دانشجويان مشمول نظام وظيفه )برخوردار از معافيت تحصيلي(
امضاء و اثر انگشت دانشجو:
تاريخ:
)بدون امضاء و اثر انگشت فاقد اعتبار است(

