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 باسمه تعالی

 « دانشجویان دکتری دوره نوبت دومتعهد فرم » 
 

 

 

 ملی شماره و ............................... شماره شناسنامه به ............................ فرزند.................. .................... اینجانب

دکتری دوره نوبت  مقطع........................................  گرایش.....................................  رشته دانشجوی.................................. 

 کليه طشر و قيد ونبد لقبو و «دانشگاه معارف اسالمی» بطاضو و راتمقر کليه از کامل عطالا به تعهد و افعترا ضمندوم، 

 گونه به که مینمایم تعهد و داده ارقر تأیيد ردمو را دانشگاه آن به هشد ئهارا تطالعاا و اركمد کليه صحت راتمقر  ینا

 و تشخيص به بنا نماز هر در چنانچه و نمایم رفتار تعهدنامه یندرا رجمند اتتعهد یمبنا بر قيقاًد گشتزبا ونبد و آور املزا

 معالا ینجانبا یسو از ذیل اتتعهد ایجرا در کوتاهی و رقصو یا و هشد ئهارا تطالعاا و اركمد فخال دانشگاه آن معالا

 بدینوسيله .نماید ردبرخو من با ندابد شایسته که ینحو هر به ینجانبا تحصيل از ممانعت ضمن دارد حق دانشگاه آن دشو

 دشو می هناميد «دانشگاه» رختصاا به تعهدنامه ینا در که معارف اسالمی دانشگاه مقابل در زمال رجخا عقد ضمن ینجانبا

 : که متعهد می گردم

 .نمايم عايتر را هنشگادا و وريفنا و تتحقيقا م،علو وزارت نضباطيا و شيزموآ راتمقر و بطاضو كليه. 1

 .باشم مي دانشگاه در نشجودا شپذير طالعيها در هشد بيني پيش يطاشر كليه جدوا. 2

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

 ثبت) 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

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

 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 از يك

 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 عالي

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

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

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

 .باشم مي( ملي در سراسر كشور بانك شعب كليه در ختداپر قابل) ملي بانك دنز معارف اسالمي دانشگاه منا به 2172343511117

 سساابر هعليحد هزينه ختداپر متعهد به هابراي گذراندن مجدد آن ،منشد سيدر يحدهاوا نندراگذ به موفقعلتي  هر به چنانچه. 9

 مي باشم. دانشگاه بطاضو

 يكترد نامه نپايا تصويب و انجام و دخو تحصيلي شتهر سيدر رمقر يحدهاوا نندراگذ رتصو در صرفاً كه دمگر مي متعهد .11 

 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 دانشگاه توسط هشد معالا مبلغ طبق را زمال ضمانت ،منا ثبت با نهمزما دمميگر متعهد. 11

 شناسنامه شماره داراي...................  فرزند..................................  خانم /يقاآ تضمين با و .........................................................

 ساكن.....................  تولد محل.....................  متولد.................................  مليشماره ...................  از صادره............................ 

 در شاغل.............  شماره پالك............ ........................ كوچه.......... ....................... خيابان..........  بخش.......................  شهرستان

..........................................  بانکي حساب شماره دارنده........ ................... كسب پروانه/ كارگزيني حکم شماره به............ .................

 رتصو در كه داده ارقر دانشگاه رختياا در دوره تمد لطو ايبر  ...................... بانك كد.................  شعبه..................  بانك در

 دانشگاه رتصو ينا غير در نمايم انجبر را دانشگاه به وارده رتخسا ،هرعلت به تحصيل كتر يا افنصرا يا اتتعهد منجاا معد

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

 باشد.صورت فوت ضامن، متعهد ملزم به معرفی ضامن جدید )جایگزین( میتذکر : در  - 
 

 

  ،متعهد اصلی : و اثر انگشت امضانام و نام خانوادگی 

 
 

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

 

 آدرس، كدپستي، شماره تلفن محل كار :

 

 

  ،ضامن و اثر انگشت امضانام و نام خانوادگی : 

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

 

 كدپستي، شماره تلفن محل كار : ،آدرس

 


