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  باسمه تعالی 
 دانشگاهی در آزمون سراسري  پیشدوره دگان داراي تناقض در نمرات دروس سوابق تحصیلی ش فرم تعهد براي پذیرفته   
 ...................................................... :کدملی ................................................. :به شماره شناسنامه ...................................................... :فرزند ............................................................. اینجانب

 )         کدرشته ( .........................................................................: پذیرفته شده رشته ................................................. :یشماره داوطلببه  ................................................. :لدمتو

 ................................................ :گروه آزمایشی  ................................................. :در رشته دانشگاهی مدرك پیش داراي ............................................: عالی آموزش  مؤسسه

 :گردم متعهد می  آن امضاء و رعایت مفاد به   نسبت ذیل   مطالعه دقیق بندهاي  بدینوسیله ضمن
از آنجاییکه نمرات مربوط به سوابق تحصیلی اعالم شده به سازمان سنجش آموزش کشور مربوط به اینجانب با نمرات مربوط در مدارك 

 عدم قبولی مبنی بر  محل  دانشگاه  شوم که هیچگونه اعتراضی به متعهد می لذا  ،باشد داراي اختالف میدانشگاهی  دوره پیشتحصیلی 
آموزش  سنجش   سازمان  علمی بر مبناي نمرات صحیح سوابق تحصیلی توسط  نمرات  بررسی به زمان و نتیجه   نسبت نام و همچنین  ثبت

 . نداشته باشم) اعالم شده، تغییر در کدرشته قبولی و یا لغو قبولی  در رشته قبولی عدم تغییر اعم از(کشور  
سازمان سنجش آموزش کشور مجاز   ،صورت اثبات خالف آن ر این فرم عین واقعیت بوده و درگردم که اظهارات درج شده د متعهد می

در صورت قبولی مجدد توسط ، اسناد مربوط به اثبات صحت نمرات سوابق تحصیلی. است مطابق با قوانین مربوط با اینجانب برخورد نماید
 .ت قبولی مجدد نیز لغو خواهد شددر غیر اینصور .شود اینجانب به دانشگاه محل قبولی تسلیم می

 :عبارتند ازدانشگاهی  پیشدوره دروس سوابق تحصیلی 
) ریاضی(فیزیک ،دیفرانسیل و انتگرال حساب ،زبان فارسی، معارف اسالمی:  ریاضی گروه آزمایشی    :ریاضی فیزیک دانشگاهی پیش

  )ریاضی(فیزیک ،و انتگرالدیفرانسیل  حساب ،زبان فارسی، معارف اسالمی:  تجربی گروه آزمایشی
 دیفرانسیل و انتگرال حساب ،زبان فارسی، معارف اسالمی:  انسانی گروه آزمایشی
 زبان فارسی، معارف اسالمی   :  زبان گروه آزمایشی  )ریاضی(فیزیک ،دیفرانسیل و انتگرال حساب زبان فارسی، معارف اسالمی،:  هنر گروه آزمایشی

  )تجربی(فیزیک ،زبان فارسی، معارف اسالمی:  ریاضی گروه آزمایشی      :علوم تجربی دانشگاهی پیش
 فارسی، معارف اسـالمی    زبان:انسانی گروه آزمایشی )تجربی(فیزیکشناسی، زیست ،زبان فارسی، معارف اسالمی:  تجربی گروه آزمایشی
 زبان فارسی، معارف اسالمی   :  زبان گروه آزمایشی                       )تجربی(فیزیک ،زبان فارسی، معارف اسالمی:  هنر گروه آزمایشی

  عربی ،زبان فارسی، معارف اسالمی:  ریاضی گروه آزمایشی     :علوم انسانی دانشگاهی پیش
 بیعر  زبان فارسی، معارف اسالمی، ادبیات فارسی،:  انسانی گروه آزمایشی عربی ،زبان فارسی، معارف اسالمی: تجربی گروه آزمایشی 
 زبان فارسی، معارف اسالمی، عربی:  زبان گروه آزمایشی                          عربی ،زبان فارسی، معارف اسالمی:  هنر گروه آزمایشی 

   زبان فارسی، ادبیات عرب:  ریاضی گروه آزمایشی                       :علوم و معارف اسالمی  دانشگاهی پیش
 زبان فارسی، ادبیات عرب، اصول عقاید، فقه و اصول:  انسانی گروه آزمایشی          ان فارسی، ادبیات عربزب:  تجربی گروه آزمایشی
 زبان فارسی، ادبیات عرب:  زبان گروه آزمایشی              زبان فارسی، ادبیات عرب:  هنر گروه آزمایشی

                  زبان فارسی، معارف اسالمی:  تجربی گروه آزمایشی  اسالمیزبان فارسی، معارف :  ریاضی گروه آزمایشی :ـرهنـ دانشگاهی پیش
 زبان فارسی، معارف اسالمی:زبان گروه آزمایشی        زبان فارسی، معارف اسالمی:  انسانی گروه آزمایشی
  هنر در تاریخ  ، سیرفرهنگی ایران و  هنري آشنایی با میراث ، اسالمی فارسی، معارف زبان: هنر گروه آزمایشی
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