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 باسمه تعالی

 «فرم تعهد دانشجویان دکتری دوره نوبت دوم » 
 

 

 

  لببی شببما ش و .................................... شببما ش شناسببنا ه بببه ............................ فرزنبب .................. .................... اینجانبب 

، دکتری دو ش نوبت دوم  قطع........................................  گرایش.....................................   شته دانشجوی......... .............................

  ینا کليه طشر و قي  ونب  لقبو و «دانشببهاش  عببا ف اسببال ی  » بطاضو و  ات قر کليه از کا ل عطالا به تعه  و افعترا ضمن

 و آو  املزا گونه به که  ینمایم تعه  و دادش ا قر تأیي   د و  ا دانشبببهاش آن به شش  ئها ا تطالعاا و ا ك   کليه صحت ، ات قر

 دانشببهاش آن معالا و تشخيص به بنا ن از هر د  چنانچه و نمایم  فتا  تعه نا ه یند ا  ج ن  اتتعه  ی بنا بر قيقاًد گشتزبا ونب 

 حق دانشببهاش آن دشو معالا ینجان ا یسو از ذیببل اتتعه  ایجرا د  کوتاهی و  قصو یا و شش  ئها ا تطالعاا و ا ك   فخال

  جخا عق  ضمن ینجان ا ب ینوسيله .نمای   دبرخو  ن با ن اب  شایسته که ینحو هر به ینجان ا تحصيل از  مانعت ضمن دا د

 : که  تعه   ی گردم دشو  ی شنا ي  «دانشهاش»  ختصاا به تعه نا ه ینا د  که  عا ف اسال ی دانشهاش  قابل د  زمال

 .باشم دانشگاه در نشجودا شپذير طالعيها در هشد بيني پيش يطاشر كليه جدوا. 1

 .نمايم عايتر را هنشگادا و وريفنا و تتحقيقا م،علو وزارت نضباطيا و شيزموآ راتمقر و بطاضو كليه. 2

 مي باشد.و سازمان سنجش  در دانشگاه ها رهبرينمايندگي مقام معظم . قبولي نهايي اينجانب منوط به نظر مثبت گزينش نهاد 3

 نتام،  ثبتت ) مرحله هر در ،مباش نمي اختصاصي يا و عمومي شرايط از يکي واجد يا ام نموده كتمان را حقايق شود مشخص زمان هر در. 4

 شد و هيچگونه اعتراضي نخواهم داشت.خواهم  محروم كار ادامه از...(  و دانشگاه در تحصيل حين پذيرش، آزمون، در شركت

 از يك هيچ در يتعهد گونه هيچ هنشگادا و دهنمو همافر را...  و قامتا و اغذ ب،هاذ و بياا ،شهريه جمله از تحصيلي يها هزينه كليه. 5

  داشت. هدانخو و شتهاند ممکن يها هزينه

 عالي زشموآ كزامر و ه هانشگادا از يك هيچ به لنتقاا و جابجايي صخصو در تقاضايي گونه هيچ و دهبو دانشگاه در تحصيل به متعهد. 6

 .ارمند و شتهاند را

 عااد هرگونه حق تعهدنامه ينا موجب به و شتهدا كامل گاهيآ نظرردمو تحصيلي شتهر ايبر دانشتتگاه آن كامتتل شهريه انميز از ينجانبا. 7

  يم.نما مي سلب دخو از دانشگاه فطر از عالميا مبلغ به نسبت را مرجع هر در اضعترا و

 بحسا به ،دوره به ورود از پيش و منا ثبت با نهمزما ،تحصيليو گتترايش  شتهر برحسب لنيمسا هر كامل شهريه ختداپر به متعهد. 8

يکپارچته  اينترنتتي  سامانه از طريق بانك مركزي به نام دانشگاه معارف اسالمي )قابل پرداخت  4001045903023451IR22010000 شباي

    .باشم مي (كليه شعب بانك ملي در سراسر كشوريا  دانشگاه خدماتپرداخت وجوه 

 سساابر هعليحد هزينه ختداپر متعهتد بته   هتا ، براي گذرانتدن مجتدد آن  منشد سيدر يحدهاوا نندراگذ به موفقعلتي  هر به چنانچه. 9

 مي باشم. دانشگاه بطاضو

 يكترد نامه نپايا تصتتتتويب و انجتتتتام  و دخو تحصيلي شتهر سيدر رمقر يحدهاوا نندراگذ رتصو در صرفاً كه دمگر مي متعهد .10 

 به...  و دلمعا ركمد از عما كيرمد هيچ ر،مقر يطاشر دننبو جمع رتصو در و شتدا هماخو را تحصيلي ركمد يافتدر قستحقاا

  يم.نما مي سلب دخو از را اضعترا هرگونه حق تعهدنامه ينا موجب به و شد هدانخو ءعطاا ينجانبا
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 (يها)رهشما به سفته هفقر..............  طي دانشتتتتگاه توسط هشد معالا مبلغ طبق را زمال ضمانت ،منا ثبت با نهمزما دمميگر متعهد. 11

 شناستتتتتنامه شتتتتتماره داراي...................  فرزنتتتتتد..................................  خانم /يقاآ تضمين با و .........................................................

 شهرستتان  ستاكن .....................  تولد محل.....................  متولد.................................  مليشماره ...................  از صادره............................ 

 در شتتتتاغل.............  شتتتتماره پتتتتالك............ ........................ كوچتتتته.......... ....................... خيابتتتتان..........  بختتتتش....................... 

 در..........................................  بتانکي  حستاب  شتماره  دارنده........ ................... كسب پروانه/ كارگزيني حکم شماره به............ .................

 منجاا معد رتصو در كه داده ارقر دانشتگاه  رختياا در دوره تمد لطو ايبر  ...................... بانتك  كد.................  شعبه.... .............. بانك

 يستيفاا حق دانشتتتگاه رتصو ينا غير در نمايم انجبر را دانشتتتگاه به وارده رتخسا ،هرعلت به تحصيل كتر يا افنصرا يا اتتعهد

 .شتدا هداخو ممکن ءنحاا به صالحه جعامر در يا و مستقيماً را دخو رتخسا

 باش .تذکر : د  صو ت فوت ضا ن،  تعه   لزم به  عرفی ضا ن ج ی  )جایهزین(  ی - 
 

 

  ،تعه  اصلی : و اثر انهشت ا ضانام و نام خانوادگی  

 
 

 : و شماره تلفن همراه شماره تلفن منزل )محل اقامت دائم( ،آدرس، كدپستي

 

 آدرس، كدپستي، شماره تلفن محل كار :

 

 

  ،ضا ن و اثر انهشت ا ضانام و نام خانوادگی : 

 
 : و شماره تلفن همراه آدرس، كدپستي و شماره تلفن منزل )محل اقامت دائم(

 

 كدپستي، شماره تلفن محل كار : ،آدرس

 


