تَجِ:
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ايي فشم هخػَظ داًطجَياى سٍصاًِ هيتاضذ.

بسمه تعالی
فزم مخصوص اخذ تعهذ اس پذيزفتهشذگان مختلف تحصيلی (به غيز اس رشتههاي گزوه آموسش پششكی)
سهميههاي مناطق 2و  3در آسمون سزاسزي سال 9314

ايٌجاًة ًام ً ..................................ام خاًَادگي  ..............................................فشصًذ  ..............................هتَلذ سال  ......................تِ ضواسُ
ضٌاسٌاهِ  .................................غادسُ اص ............................هحل تَلذ ..........................ساوي  ....................................................................وِ
دس گشٍُ آصهايطي ............................دس سضتِ  ....................................................................دس همطع  .............................داًطگاُ اسان تا
استفادُ اص سْويِ هٌطمِ  ٍ 2هٌطمِ   3پزيشفتِ ضذُام دس ووال هيل ٍ اختياس ضوي عمذ خاسج الصم هتعْذ ٍ هلتضم هيضَم وِ پس اص گزساًذى
دٍسُ تحػيلي دس همطع فَق پس اص تعييي تىليف خذهت ٍظيفِ عوَهي توذت يه تشاتش صهاى تحػيل خَد (تِ تشتية اٍلَيت)دس هٌاطك ريل:
 .1ضْشستاًْاي ٍالع دس سْويِ هٌطمِ يا سْويِ عطايش ثثت ًاهي دس آصهَى سشاسشي
 .2سايش هٌاطك تِ تطخيع ٍصاست علَم ،تحميمات ٍ فٌاٍسي
دس ٍّلِ اٍل دس غَست ًياص ساصهاًْا ٍ اداسات دٍلتي ٍ اسگاًْا ٍ ًْادّاي اًمالب اسالهي تِ تطخيع ٍ هعشفي ساصهاى اهَس اداسي ٍ استخذاهي
وطَس ٍ دس غَست عذم ًياص ساصهاًْا ٍ اسگاًْاي هزوَس دس تخص خػَغي تِ تطخيع ٍ هعشفي ٍصاست واس ٍ اهَس اجتواعي خذهت ًواين.
چٌاًچِ ظشف يىسال پس اص پاياى تحػيل (تذٍى احتساب خذهت ٍظيفِ عوَهي) اص اًجام خذهت تٌحَ فَق استٌىاف ًواينٍ ،صاست علَم،
تحميمات ٍ فٌاٍسي ٍ ٍصاستخاًِّاي هشتَطِ هجاص ٍ هختاس است عالٍُ تش استشداد دٍ تشاتش ّضيٌِّاي سشاًِ داًطجَ دس طَل هذت تحػيل اص
تحَيل هذاسن تحػيلي تا اًجام خذهت هزوَس خَدداسي ًوايذ .هفاد ايي لشاسداد هاًع اص اجشاي تعْذ آهَصش سايگاى ًثَدُ ٍ تعْذ آهَصش
سايگاى سا پس اص اتوام تعْذ هزوَس اًجام خَاّن داد.تِ هَجة ايي تعْذ ضوي عمذ خاسج الصم تِ ٍصاست علَم ،تحميمات ٍ فٌاٍسي ٍوالت
هي دّن دس غَست تخلف اص هفاد ايي تعْذ ٍ استٌىاف اص آى وِ خاسج اص حيطِ التذاس ايٌجاًة ًثاضذ دٍ تشاتش ّضيٌِّاي هػشٍفِ سشاًِ داًطجَ سا
دس هذت تحػيل اص اهَال ايٌجاًة تشداضت ًوايذ .تطخيع ٍصاست علَم ،تحميمات ٍ فٌاٍسي ٍ ٍصاستخاًِّاي ريشتط دس هَسد ويفيت تخلف ٍ
هيضاى ّضيٌِ ّاي هػشٍفِ غيشلاتل اعتشاؼ تَدُ ٍ غشف اعالم ٍصاستخاًِ هزوَس تشاي ايٌجاًة لطعي ٍ الصماالجشاست.
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ضواسُ داًطجَيي ..........................................................

