
 باسمه تعالی
 جمهوري اسالمی ایران

 دانشگاه تهران            الف فرم 
 

 » برگ تقاضانامه براي بهره مندي از مزایاي آموزش رایگان در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور  «

 نیمه متمرکز )» (  Ph.D« دکتري براي پذیرفته شدگان دوره روزانه در آزمون دوره 

 1397سال 
 

 :                                     متولد سال :            با شماره شناسنامه :                    صادره از :اینجانب 
ــته :                   ــده در رشـ ــه شـ ــد :                   پذیرفتـ ــون ورودي دوره                            فرزنـ ــري آزمـ  دکتـ

 »Ph.D  ) «( که با اطالع کامل از الیحه قانونی اصالح مواد هفـت و هشـت قـانون تـامین وسـایل       1397سال  نیمه متمرکز
شوراي انقالب جمهوري اسـالمی ایـران بـه تصـویب      12/3/59وامکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی که درجلسه مورخ 

زایاي آمـوزش رایگـان طبـق    از م دکتريعالقمند هستم در طول تحصیل دوره ، رسیده است و قبول تکلیف و وظایف خود 
قانون مذکور استفاده نموده و تعهد می نمایم که در برابر مدت استفاده از تحصیالت رایگان در هـر موسسـه اي کـه وزارت    

 . : متعهد می شومو موارد ذیل را خدمت نمایم  ،تحقیقات و فناوري مقرر نمود  ،علوم 
-----------------------------------------------------------------------------   

 : تعهدنامه

راهنمـاي   1چنانچه در حال حاضر دانشجو  باشم طبق مقررات سازمان سنجش آموزش کشـور و دفترچـه شـماره     .1
فـارغ التحصـیل شـوم .در     31/6/1397تـا تـاریخ    1397سـال  نیمه متمرکز ) » (  Ph.D« دکتري شرکت در آزمون 

 فاصله مراتب را به طور کتبی به دانشگاه اعالم و تسویه حساب نمایم . صورت عدم فارغ التحصیلی بال

 غیر دولتی ) ادامه تحصیل ندهم . –در مدت تحصیل به طور همزمان در دو مقطع تحصیلی یا دو دانشگاه ( دولتی  .2
ات چنانچه خالف اظهارات فوق ثابت شود و دانشگاه از ادامه تحصیل مـن در هـر مرحلـه از تحصـیل طبـق مقـرر       .3

جلوگیري نماید حق هیچگونه اعتراضی جهت ادامه تحصیل در دانشـگاه تهـران را نخـواهم داشـت و بـال فاصـله       
 تسویه حساب خواهم نمود .

 

 

به دقت خوانده و تایید این برگ به منزله  اینجانب موارد فوق را 

 قبول و امضاي موارد فوق می باشد .

 تاریخ : 
 تایید



 باسمه تعالی

 جمهوري اسالمی ایران
 دانشگاه تهران           فرم ب 

 
 و  )مربیان و ....  –تعهد نامه پذیرفته شدگان دوره شبانه ( نوبت دوم 

  نیمه متمرکز )» (  Ph.D« دکتري  وروديآزمون 
 1397سال 

 
 

 متولد سال :            با شماره شناسنامه :                    صادره از :اینجانب                                 
ــته :                                          ــده در رشـ ــه شـ ــد :                   پذیرفتـ ــري     فرزنـ ــون ورودي دوره دکتـ  آزمـ

 »Ph.D  ) « متعهد می شومموارد ذیل را 1397نیمه متمرکز ) سال : 
 1چنانچه در حال حاضر دانشجو  باشم طبـق مقـررات سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور و دفترچـه شـماره          .1

صورت  در.فارغ التحصیل شوم 31/6/1397تا تاریخ  1397راهنماي شرکت در آزمون تحصیالت تکمیلی سال 
 .  و تسویه حساب نمایمعدم فارغ التحصیلی بالفاصله مراتب را به طور کتبی به دانشگاه اعالم 

) غیر دولتی –( دولتی یا دو دانشگاه دیگر تحصیلی یا مقاطع مقطع  هماندر مدت تحصیل به طور همزمان در  .2
 ادامه تحصیل ندهم .

از ادامه تحصیل من در هر مرحله از تحصیل طبق ت مجاز اسچنانچه خالف اظهارات فوق ثابت شود دانشگاه  .3
 و مقررات جلوگیري نماید حق هیچگونه اعتراضی جهت ادامه تحصیل در دانشگاه تهـران را نخـواهم داشـت   

 حساب نمایم . تسویهبا دانشگاه بال فاصله 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

اینجانب موارد فوق را به دقت خوانده و تایید این برگ به منزله قبول و 

 امضاي موارد فوق می باشد .

 تاریخ : 

 
 تایید



 

 با سمه تعالی                                
 اوصیکم بتقوي اهللا و نظم امرکم امام علی(ع)                                                 معاونت دانشجویی وفرهنگی

 شوراي انضباطی دانشجویان                                                 مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه تهران
 

 
 

 شماره شناسنامه:                    فرزند:                  مقطع:                                نام ونام خانوادگی:                         دارنده
 
 پردیس/دانشکده:                              رشته تحصیلی:                                       شماره دانشجویی:  
 

 ارجمند:با اهداي سالم و عرض خیر مقدم حضور دانشجویان 
نشگاه نیز از این امر مستثنی نیست ولکن به تندرستی و امنیت دو شرط مهم و ضروري ارتقاء و پیشرفت هر جامعه محسوب می شوند که در آموزه هاي دینی نیز بر آن ها تاکید شده است .دا

ش متخصصان و فرهیختگـان برقـراري امنیـت و جـو سرشـاراز آرامـش و اعتمـاد در دانشـگاه          دلیل حضور نخبگان جامعه در این محیط و رسالت خطیر جامعه دانشگاهی در تولید علم و پرور
کرامت  دانشـجویان انتظـار مـی رود ضـمن     ازاهمیت مضاعف برخوردار است . لذا ضمن تاکید بر جایگاه رفیع  دانشگاه و اهمیت حفظ سالمت این محیط و تامین حقوق  دانشگاهیان و حفظ 

سـیدگی  رابـه مراجـع    مقررات و پرهیز ازتخلفات در حفظ محیط سالم دانشگاه کوشش می کنیم . درموارد بروز مشاهده  امور خالف قانون و شـئونات دانشـجوئی ,کـار ر   اینکه  خود با رعایت 
 جرایم احتمالی را به شرح  زیر تعیین کرده است:ذیصالح دانشگاهی بسپاریم , ائین نامه و شیوه نامه اجرائی انضباطی دانشجویان به منظور حفظ شان ایشان ,مراجع رسیدگی به 

) شوراي مرکزي انضباطی مسـتقر در وزارت علـوم, تحقیقـات و    4) شوراي انضباطی تجدید نظر دانشگاه3) شوراي انضباطی بدوي دانشجویان دانشگاه 2)شوراي انضباطی بدوي در پردیس ها1
 فناوري

ان جامعه می باشند همواره در حفظ میثاق دانشگاهی خود تالش کرده و در ارتقاء جایگاه علمی و فرهنگی دانشگاه  تهـران (( نمـاد آمـوزش    خوشبختانه دانشجویان دانشگاه تهران که از نخبگ
الورود دانشگاه و در اجراي شیوه  نامـه  ان جدید عالی کشور)) اهتمام ورزیده و نیاز به برخوردهاي قانونی در مقابل تخلفات دانشجویی به ندرت ایجاد شده است . معذلک جهت اطالع دانشجوی

ر دانشگاه ضروري است ؛ در این مختصر اشاره شـده  اجرایی این آیین نامه انضباطی دانشجویان ,مصوب  شوراي عالی انقالب فرهنگی , به اهم موارد اخالقی ،اجتماعی و قانونی که مراعات آن د
تنبیهاتی از احضار و اخطار شفاهی تا اخراج از دانشگاه و معرفی به مراجـع قضـایی پـیش بینـی گردیـده اسـت کـه انشـاء ا..  در بـین           است . الزم به ذکر است که براي هر یک از تخلفات زیر

اطی دانشـگاه و یـا وبگـاه معاونـت     انـه شـوراي انضـب   دانشجویان عزیز دانشگاه تهران مصداق نخواهد داشت ( در صورت نیاز به مطالعه کامل آیین نامه و شیوه نامه اجرایی می توانید  به دبیرخ
 تماس حاصل فرمایید). 61112646مراجعه نموده و با جهت مشاوره انضباطی با شماره   Http://tusca.ut.ac.irدانشجویی و فرهنگی دانشگاه به آدرس 
 الف) تخلفات و جرائم عمومی:

 ، هتاکی ، افترا یا نشر اکاذیب؛ تهدید، تطمیع ، توهین ، فحاشی-
 جعل و تزویر، ( جعل امضاء، جعل استاد، جعل عنوان)؛ -
 ضرب و جرح ؛-
 سرقت اموال ، سرقت علمی ؛ -
 ارتشاء ، کالهبرداري ، اختالس ، قتل ؛-
 هرگونه فعالیت و ارتباط با شرکتهاي هرمی.-

 :ب)تخلفات آموزشی و اداري
 تکالیف مربوطه؛تخلف یا تقلب در امتحانات یا -
 فرستادن شخص دیگري به جاي خود یا حضور به جاي شخص دیگر در جلسه امتحان ؛-
 اخالل یا وقفه یا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه و امور خوابگاهها؛-
 خسارت زدن به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت .-

 تخلفات سیاسی و یا امنیتی: -رسیدگی به تعرضات دینی-ج
 دادن اطالعات خالف واقع یا کتمان واقعیت از روي عمد که با منافع ملی و امنیت عمومی در تعارض باشد؛-
 عضویت در گروه هاي محارب یا مفسد یا هواداري از آنها؛-
 گزاري تحصن یا تجمع بدون مجوز از مراجع قانونیارتکاب اعمال منجر به براندازي یا ایجاد بلوا و آشوب و بر-

 توهین به شعائر اسالمی یا ملی (مانند تظاهر به روزه خواري ، توهین به حجاب ، فحاشی ، شعار نویسی ، پخش اعالمیه و نظایر آن).-
 د)تخلفات اخالقی:

 استعمال و توزیع سیگار و مواد مخدر اعتیارآور، شرب خمر ، قمار و ... ؛-
 فاده با توزیع نوارها و لوح هاي صوتی و تصویري غیر مجاز؛است-
 استفاده یا توزیع کتب، مجالت و عکس هاي مستهجن؛-
 تخلفات رایانه اي و الکترونیکی؛ -
 عدم رعایت شئون دانشجویی(مانند عدم رعایت حقوق دیگران ، پرخاشگري ، ایجاد درگیري و ...) -
 

                                                                                                                                                                                
طی دانشجویان مصوب شوراي عالی انقالب اینجانب از ضوابط وآئین نامه انضبا

فرهنگی که الزم االجرا می باشدوخالصه آن در ظهر ایـن فـرم درج گردیـده    
است اطالع حاصل نمودم وتائید این برگ به منزله قبول وامضاي مـوارد فـوق   

 می باشد.
                                                       

 
 تائید:

 
        

http://tusca.ut.ac.ir/


 
 
 

 باسمه تعالی

 »1397سال  -1 کاربرگ«                                                            

 )کلیه مقاطع(                
.................................................................... 

 
 موضوع : اعالم قبولی  و تشکیل پرونده تحصیلی مقطع : 

          
 

 باسالم        
                       دارنده شناسنامه شماره                                        بدین وسیله بر حسب تقاضاي آقاي / خانم 

متولد سال            به اطالع مـی رسـاند ؛ براسـاس فهرسـت         صادره از                     و شماره ملی
 زو پذیرفتـه شـدگان   سازمان سنجش آمـوزش کشـور نـامبرده  جـ     1397اسامی پذیرفته شدگان آزمون ...................................... سال 

ایـن    1397-98نیمسال اول سال تحصـیلی                 مقطع : ................................. دوره: روزانه / شبانه رشته :
 پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه می باشد و از نامبرده ثبت نام بعمل آمده و پرونده تحصیلی وي تشکیل شده است.

 ، تاریخ                   می باشد .   1397-98شان نیمسال اول سال تحصیلی شروع به تحصیل ای
 صادر شده و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیگري است .    این گواهی جهت ارائه به آن 

 
 
 

                                                                 .................................................. 

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی / معاون علمی                                                                 

 پردیس/دانشکده/مرکز/موسسه .....                                  

 

 

 توجه :  *

می تواند پس از ثبت نام و ثبت نام ه شده متقاضی اخذ گواهی این فرم در سیستم جامع آموزش دانشگاه قرار داده شده و پذیرفت

 تشکیل پرونده آن را با درج مشخصات چاپ و به اداره آموزش براي امضاء ارایه دهد . 



 

 

 باسمه تعالی
 »1397سال  -2کاربرگ «                                                            

 )اطع تحصیلی براي کلیه مق(             

 ( برگ درخواست فرد مشمول در 

 حال خدمت نظام وظیفه براي ترخیص از خدمت )

 

 معاونت محترم آموزشی پردیس / دانشکده / مرکز /موسسه 
 

 باسالم 
 دارنده شماره شناسنامه                                   و شماره ملی                                     اینجانب 

 در تاریخ                 اعزامی از شهرستان :      صادره از    متولد سال             فرزند          
در مقطع : ............................. دردوره  1397مشغول خدمت می باشم . در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور سال      

جهت ترخیص  معرفی نامهپذیرفته شده ام . تقاضاي صدور   1397-98ال اول سال تحصیلی روزانه/ شبانه رشته :............ براي نیمس
 از خدمت سربازي را دارم .

) مذکور هنگام اعزام به خدمت نظام  1397آزمون ( سال  1براساس مقررات و مندرجات دفترچه شماره  متعهد می شومدر ضمن 

 . غیبت نداشته اموظیفه 
 
 
 
 

 نام و نام خانوادگی دانشجو :                                            

 امضاء :

 تاریخ :

 

 نشانی محل سکونت دایم خانواده :       

 تلفن :       

 

 

 وجه : ت  *

می تواند پس از ثبت نام و ثبت نام این فرم در سیستم جامع آموزش دانشگاه قرار داده شده و پذیرفته شده متقاضی اخذ گواهی 

 ه آن را از سیستم اخذ و به صورت دستی تکمیل و  به اداره آموزش ارایه دهد . تشکیل پروند

 نام یگان اعزام کننده :
 



 
 

 

 باسمه تعالی

 »1397سال  -3کاربرگ «                                                    

 ( کلیه مقاطع )                

 از : 

 به : 

 موضوع : درخواست ترخیص از خدمت سربازي
 

 باسالم 
   دارنده شماره شناسنامه                              آقاي             ه پیوست تصویر درخواست مورخ  ب    

صادره از                     اعزامی از آن یگان          فرزند          و شماره ملی                                   متولد سال 
   که در 

 ، ارسال می گردد.شدمی با مشغول خدمت نظام
در دوره: روزانه / شبانه  1397سال  به اطالع می رساند نامبرده در آزمون مقطع : ........................... سازمان سنجش آموزش کشور

 است . پذیرفته شده  1397-98رشته ................... این پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه براي ادامه تحصیل در نیمسال اول 
به منظور ثبت نام و ادامه تحصیل در نیمسال اول سال جهت ترخیص وي از خدمت نامبرده خواهشمند است دستور فرمایند 

 .  می باشد درسی وي تاریخ                   در ضمن شروع کالسهاي اقدام الزم به عمل آورند .   1397-98تحصیلی 
 
 
 

                                                                     .................................................. 

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی / معاون علمی                                                                        

 پردیس/دانشکده/مرکز/موسسه.......                                                                          
 

 

 توجه :  *

این فرم در سیستم جامع آموزش دانشگاه قرار داده شده است . کارشناس اداره آموزش می تواند پـس از ثبـت نـام و تشـکیل     

 پرونده دانشجو آن را با درج مشخصات چاپ و براي امضاء ارایه دهد . 
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