فرم درخواست ثبت نام
دانشگاه پیام نور واحدطالقان

اینجانب  ........................................................با اطالع از شرایط و کیفیت تحصیل در دانشگاه پیام نور ضمن ارائه مدارک ذیل تقاضا دارم دستور فرمائید
نام مرا جزء دانشجویان رشته ..............................................آن مرکز ثبت نام نمائید.
1ـ اصل دیپلم کامل متوسط یا گواهی دیپلم به تائید ادارات آموزش و پرورش و رسید تائیدیه دیپلم با نام مرکز ذیربط ویک برگ فتوکپی آن /برای دانشجویان نظام
جدید ارائه اصل مدرک پیش دانشگاهی الزامی می باشد.یکبرگ کپی آن –اصل مدرک فوق دیپلم (کاردانی) و یک برگ فتوکپی آن.
2ـ اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن .
3ـ شش قطعه عکس تمام رخ 3×4تهیه شده در سال جاری(پشت نویسی شده)
4ـ فیش بانکی به مبلغ ................................لایر به حساب شماره......................................نزدبانک ملی شعبه.......................بابت شهریه ثابت نیمسال
اول دوم  سال تحصیلی ....................................
 -5برای داوطلبان سهمیه آزاد ارائه اصل گواهی معتبر مورد تائید دانشگاه مبنی بر سکونت در حوزه زیر پوشش مرکز مربوط با توجه به مندرجات دفترچه
شماره1و 2راهنمای آزمون سراسری در سال تحصیلی .......................دانشگاهها به هنگام ثبت نام الزامی است.
-6اصل حکم استخدام رسمی یا پیمانی و فتوکپی آن و یک برگ گواهی اشتغال به کار از،کارگزینی به تاریخ ثبت نام در مرکز.........................
-7چون از سهمیه  ......................................استفاده نموده ام تعهد می نمایم گواهی مربوطه را تا پایان نیمسال جاری مرکز ......................ارائه کنم در غیر
اینصورت ثبت نام اینجانب .................................................کان لم یکن تلقی خواهد شد.
 -8چون دانشجوی انصرافی موسسه علوم ،تحقیقات وفناوری .........................................بوده ام گواهی انصراف خود را ازموسسه ذیربط دریافت وارائه می
نمایم.

-9اصل دفترچه آماده به خدمت به انضمام مدارک الزم جهت استفاده از معافیت تحصیلی(صرفا برای دانشجویان مشمول)
فرم شماره1

بسمه تعالی
تاریخ................................:
شماره...............................:
نمونه فرم اخذ تعهد از فارغ التحصیالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور
و دانشجویان فعلی و انصرافی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

اینجانب ............................................فرزند.........................متولد سال...............دارای شناسنامه شماره .........................صادره از....................ساکن...................................
...................................در آزمون سراسری سال  ..................در گروه آزمایشی ....................در رشته  ........................موسسه آموزشی /دانشگاه  .......................پذیرفته شده ام.

متعهد می شوم:
 -1فارغ التحصیل دانشگاها وو موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور در مقطع باالتر از کاردانی نمی باشم.
 -2دانشجوی فعلی و اخراجی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور نمی باشم.
-3قبل از تاریخ .....................دانشجو بوده ام و حداکثر لغایت  ........................از تحصیل انصراف قطعی حاصل نموده وگواهی از موسسه آموزش عالی ذیربط و اداره کل امور دانشجویان
مربوط را دریافت داشته ام.
ضمنا در صورت عدم صحت مطالب فوق این موسسه/دانشگاه میتواند ا زتحصیل اینجانب در هر مقطعی از تحصیل ممانعت بعمل آورده و مطابق مقررات مربوطه اقدام نماید.
تاریخ :

نام و نام خانوادگی :
امضاء

