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 بسمه تعالی

 فرم تعهد برای پذیرفته شدگان داری تناقض در نمرات دروس سوابق تحصیلی دیپلم درآزمون سراسری
 

..............به ...................................متولد:......................................فرزند:............................به شماره شناسنامه:............................کد ملی:....اینجانب

( مؤسسه آموزش عالی......................................داری .......... ..............................)کد رشتهشماره داوطلبی:..................... پذیرفته شده رشته:................

بندهای ذیل نسبت به دقیق ............بدینوسیله ضمن مطالعه ......دیپلم کامل متوسطه در رشته:................................. نظام آموزشی:..........................

 گردم:امضاء و رعایت مفاد آن متعهد می

که نمرات مربوط به سوابق تحصیلی اعالم شده به سازمان سنجش آموزش کشور مربوط به اینجانب با نمرات مربوط در مدارک تحصیلی یاز آنجای

مان و بت نام و همچنین نسبت به زثحل قبولی مبنی بر عدم مشوم که هیچگونه اعتراضی به دانشگاه دیپلم دارای اختالف می باشد، لذا متعهد می

بولی اعالم در رشته قنمرات صحیح سوابق تحصیلی توسط سازمان سنجش آموزش کشور )اعم از عدم تغییر  مبنای نتیجه بررسی نمرات علمی بر

 شده، تغییر در کد رشته قبولی و یا لغو قبولی( نداشته باشم.

مجاز است مطابق  درج شده در این فرم عین واقعیت بوده و در صورت اثبات خالف آن، سازمان سنجش آموزش کشور اظهاراتکه گردم متعهد می

اه ت سوابق تحصیلی، در صورت قبولی مجدد توسط اینجانب به دانشگابا قوانین مربوط با اینجانب برخورد نماید. اسناد مربوط به اثبات صحت نمر

 غیر اینصورت قبولی مجدد نیز لغو خواهد شد.شود، در محل قبولی تسلیم می

 دروس سوابق تحصیلی عبارتند از:

 دیپلم ریاضی فیزیک:

، جبر و احتمال، هندسه آزمایشگاه 3شیمی  ،آزمایشگاه 3، فیزیک 3، زبان خارجی 3، عربی 3، ادبیات فارسی 3، زبان فارسی 3تعلیمات دینی و قرآن 

 ، حسابان.2

 دیپلم علوم تجربی:

، زیست 3ریاضی  ، آزمایشگاه 3شیمی  ،آزمایشگاه 3، فیزیک 3، زبان خارجی 3، عربی 3، ادبیات فارسی 3، زبان فارسی 3تعلیمات دینی و قرآن 

 شناسی، آزمایشگاه، زمین شناسی.

 دیپلم علوم انسانی:

، تاریخ ایران و 2، ریاضی و آمار، جامعه شناسی 3، زبان خارجی 3، زبان فارسی تخصصی، ادبیات فارسی تخصصی، عربی 3تعلیمات دینی و قرآن 

 فلسفه و منطق. ، آرایه های ادبی،2جهان، جغرافیا 

 دیپلم علوم و معارف اسالمی:

،تاریخ اسالم 3، عربی2، فلسفه و منطق، اصول عقاید 2، ریاضی و آمار، جامعه شناسی3زبان فارسی تخصصی، ادبیات فارسی تخصصی، زبان خارجی

 .2، اخالق 2علوم قرآنی ، تفسیر و 2

..،..................،..................،..................،،.................،...................،.................،..................... ،..................... ،..........................،...............،...................... 

 ............................  فرم:خ تکمیل تاری

 ..................................... .....................................آدرس کامل پستی: ..................................................محل امضاء و اثر انگشت: نام و نام خانوادگی:

 ........................................... ....................................تلفن همراه: تلفن ثابت:................................................. ................................................................

2فرم شماره   


