مؤسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
« تعهدا ت ثبت انم »

فرم 11 -

اينجانب با مشخصات ذيل متعهد مي شوم:
نام:

نام خانوادگي:

صادره از:

تاريخ تولد:

نام پدر:
كد ملّي:

شماره شناسنامه:
رشته قبولي:

 -1درزمان ثبت نام شخصا حضور داشته و كليه اطالعات مندرج در فرمهاي مربوط بويژه معدل  ،نمرات دروس كتبي نهايي را بهه
دقت تنظيم و صحت آن را تأييد نموده و عواقب ناشي از اظهارات خالف واقع را مي پذيرم.
 -2دانشجوي فعلي و اخراجي ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور نيستم و همچنين فارغ التحصيل دانشگاهها
و مؤسسات داخل و خارج از كشور در مقطع باالتر از كارداني نمي باشم .در غير اينصورت در هر مرحله از تحصيل دانشگاه مجهاز
است از ادامه تحصيلم ممانعت بعمل آورد
 - 3همواره داراي حسن اخالق باشم و شئونات اسالمي را رعايت و از هرگونه رفتار و حركتي كه موجب اخالل در نظم و هته
حرمت استادان،مسئوالن  ،كارمندان و دانشجويان مؤسسه شود جداً پرهيز نموده و هزينه هها و خسهارات ناشهي از آن را خهواهم
پذيرفت.
.-4كليه ضوابط و مقررات  ،آيين نامه ها و اطالعيه هاي آموزشي  ،انضباطي  ،فرهنگي  ،رفاهي و دانشجويي مؤسسه را به دقهت
مطالعه نموده و مسئوليت عدم توجه به مفاد آن را برابر قانون خواهم پذيرفت و عدم اطالعم نسبت به هر ي

از مفاد آيهين نامهه

ها مانع ازاعمال قانون در مورد اينجانب نخواهد شد.
 .5با اطالع كامل از اينكه مؤسسه طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم،تحقيقات و فناوري براي هر دانشجو تا پايان دوره تحصيالت
(براي مقطع كارشناسي  8نيمسال – مقطع كارشناسهي ارشهد  4نيمسهال – مقطهع كارشناسهي ناپيوسهته  4نيمسهال) امكانهات
آموزشي و تحصيلي را در نظر گرفته است  ،متعهد مي گردم در صورت انصراف از تحصيل و يا انتقال بهه مؤسسهات ديگهر در ههر
مرحله از تحصيل شهريه ثابت و متغير خود را برابر ضوابط پرداخت نمايم.
 .6در هر زمان كه مسئولين مؤسسه ضروري ت شخيص دهند  ،اينجانب براي بررسي موارد تحصيلي خود در اسرع وقت در مؤسسه
حضور خواهم يافت.
با اطالع از اينكه زمان تشكيل كالس ها در اين مؤسسه هر روزه از ساعت  8صبح لغايت  11تشكيل مي شهود و بهراي كارمنهدان
هيچ نوع تسهيالتي وجود نخواهد داشت موظفم مطابق برنامه انتخاب واحد خود در طهول هفتهه دركهالس ههاي درس حاضهر و
چنانچه غيبت از حد مجاز (

جلسات هر درس ) بيشتر شود ،برابر آئين نامه آموزشي و انضباطي با اينجانب رفتار و حهق ههيچ

گونه اعتراض را نخواهم داشت.
تاريخ و امضاء دانشجو:

