فزم شواره  – 2فزم تعهد تناقص هعدل
فزم تعهد بزای پذیزفتو شدگاى دارای تناقص در هعدل کتبی دیپلن
آهوسش هتوسطو در آسهوى سزاسزی سال

ایٌجاًة :

تَ ضوازٍ ضٌاسٌاهَ :

سال تْلد :

ضوازٍ داّعلة :
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فسشًد:

کد هلی :
پریسفتَ ضدٍ زضتَ :

هؤسسَ آهْشش عالی :

( کد زضتَ )

دازای دیپلن کاهل هتْسغَ دز زضتَ :

ًظام آهْشضی :
تازیخ اخر دیپلن
پسّزش :

/

/

 ّ 13دازای هعدل کتثی صحیح دیپلن عثق گْاُی صادزٍ اش آهْشش ّ

ّهعدل کتثی دیپلن اعالم ضدٍ تَ ساشهاى سٌجص دز شهاى ثثت ًام آشهْى :

/

( لغفاً خْاًا ًْضتَ ضْد )

هی تاضن ّ تدیٌْسیلَ ضوي هغالعَ دقیق تٌد ُای ذیل ًسثت تَ اهضا ّ زعایت هفاد آى هتعِد هی گسدم .
 -1اش آًجائیکَ دزج هعدل اضتثاٍ تسای گصیٌص دز آشهْى هرکْز اش سْی ایٌجاًة صْزت گسفتَ است لرا هتعِد هی ضْم
کَ ُیچگًَْ اعتساضی تَ داًطگاٍ هحل قثْلی هثٌی تس عدم ثثت ًام ّ ُوچٌیي ًسثت تَ شهاى ّ ًتیجَ تسزسی
ًوسات علوی تا هعدل صحیح تْسظ ساشهاى سٌجص آهْشش کطْز ( اعن اش عدم تغییس دز زضتَ قثْلی اعن ضدٍ ،
تغییس دز کد زضتَ قثْلی ّ تا لغْ قثْلی ) ًداضتَ تاضن .
 -2هتعِد هی گسدم کَ اظِازات دزج ضدٍ دز ایي فسم عیي ّاقعیت تْدٍ ّ دز صْزت اثثات خالف آى ساشهاى سٌجص
آهْشش کطْز
هجاش است هغاتق تا قْاًیي هستْط تا ایٌجاًة تسخْزد ًواید .
 -3اسٌاد هستْط تَ اثثات صحت هعدل  ،دز صْزت قثْلی هجدد تْسظ ایٌجاًة تَ داًطگاٍ هحل قثْلی تسلین هی ضْد
دز غیس ایٌصْزت قثْلی هجدد ًیص لغْ خْاُد ضد .
 -4هثلغ  15.000زیال تَ ضوازٍ حساب  847تٌام خصاًَ دازی کل ًصد تاًک هسکص جوِْزی اسالهی ایساى ( قاتل ّازیص دز
کلیَ ضعة تاًک هلی ) ّازیص ًوْدٍ ام ّاصل فیص ّازیصی زا تَ ُوساٍ ایي فسم تَ داًطگاٍ هحل قثْلی تحْیل ًوْدم .

تازیخ تکویل فسم :
ًام ّ ًام خاًْادگی :

هحل اثس اًگطت

آدزض کاهل پستی :
تلفي ثاتت :

تلفي ُوساٍ :

اهضاء

