
 فرم تعهدات دانشجویان تحصیالت تکمیلی

:تعهدات آموزشیالف(   

 باینجان
 

 رشته                    پذیرفته شده مقطع                                  دارای کد ملی                  فرزند
 

و در صورت استنکاف و عدم اجرای تعهدات، کلیه عواقب و تبعات حقوقی،آموزشی و مالی ناشی از آن را بر عهده گرفته موارد زیر متعهد و ملزم می شوم رعایت نسبت به 
 اینجانب اقدام نماید.مصوبات داخلی دانشگاه نسبت به  و به دانشگاه دامغان اجازه می دهم مطابق با قوانین و مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و همچنین

ه در نیمسال قبل )مخصوص پذیرفته شدگان سال آخر ک تحویل به دانشگاه دامغان دانشگاه مربوطه و و دریافت مدرک از ی( تعهد تسویه حساب با دانشگاه مقطع قبل1

 دانشجو بوده اند(

خود اقدام نمایم در غیر اینصورت اجازه ادامه تحصیل نخواهم داشت. ینیمسال اول نسبت به تحویل مدرک تحصیلی مقطع قبلمتعهد میشوم حداکثر تا یکماه قبل از پایان   

(تعهد عدم تحصیل همزمان در دو دانشگاه2  

پزشکی ثبت نام نکرده و شاغل به تحصیل متعهد می شوم در دانشگاهها و سایر موسسات آموزشی وابسته به وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش 

 نیستم و در صورتی که خالف آن ثابت شود قبولی اینجانب لغو می شود و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهم داشت.

( تعهد درج اطالعات صحیح در سامانه های آموزشی و دانشجویی در زمان ثبت نام3  

ایجانب دانشگاه توسط اینجانب صحیح بوده و آگاهی دارم در صورت مغایرت اطالعات ثبت شده عواقب مترتب بعهده تعهد می نمایم تمامی اطالعات درج شده در سامانه های 

 خواهد بود

انجام مراحل نظام وظیفه )مخصوص آقایان(( تعهد 4  

نظام وظیفه خود را در اسرع وقت به صورت مستند به  یم و هر گونه تغییر در وضعیتنسبت به ارائه مدرک نظام وظیفه خود در زمان ثبت نام اقدام نما تعهد می نمایم

.و در صورت استفاده از فه تحصیل خود را به اتمام برسانمبرابر سنوات مجاز نظام وظیمتعهد می شوم اموزش ارائه دهم.ضمنا چنانچه از معافیت تحصیلی استفاده می نمایم 

+ و دانشگاه تحویل 10کمیسیون موارد خاص ارائه نمایم و فرم های مربوطه را جهت تمدید معافیت تحصیلی به پلیسسنوات ارفاقی، درخواست خود را قبل از اتمام سنوات به 

 نمایم.

تحصیل تمام وقت  ( تعهد5  

سبت به ارائه حکم مرخصی یا چنانچه در بخش دولتی یا خصوصی شاغل باشم نبا اطالع از اینکه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تمام وقت بوده و  تعهد می نمایم

ی به عهدم خودم می باشد.ماموریت و یا موافقت بدون قید و شرط سازمان متبوع اقدام نمایم در غیر اینصورت اجازه ادامه تحصیل را نداشته و هر گونه قصور و کوتاه  

انجام انتخاب واحد در هر ترم تحصیلی بر اساس تقویم دانشگاهی ( تعهد6  

می پذیرم. ران در غیر اینصورت تبعات عدم انجام آرابر تقویم دانشگاه نسبت به انجام فرایند انتخاب واحد در بازه مربوطه اقدام نمایم ب تعهد می نمایم  

پیگیری تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات ( تعهد7  

اجازه انتخاب واحد نیمسال  اقدام نمایم در غیر اینصورتتا پایان نیمسال اول حداکثر  ینسبت به ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات خود از دانشگاه مقطع قبلتعهد می نمایم 

 بعد را نخواهم داشت 

انجام تسویه حساب ( تعهد8  

در غیر قدام می نمایم در اسرع وقت اگاه )فارغ التحصیلی، انصراف، اخراج و...( نسبت به تسویه حساب با واحدهای ذیربط تعهد می نمایم در صورت قطع ارتباط با دانش

 اینصورت مشمول پرداخت جریمه برابر مصوبات هیات امنا خواهم بود.

( تعهد اتمام تحصیل در سنوات مجاز9  

را به اتمام رسانم و چنانچه در سنوات مجاز فارغ التحصیل نشوم در نیمسال اول پس از آن درخواست خودرا به  تعهد می نمایم در سنوات مجاز برابر آیین نامه تحصیل خود

تحصیل خواهم داشت.شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه  و در نیمسال بعد درخواست خود را به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارائه نمایم.و در صورت موافقت اجازه   

صوص دانشجویان روزانه(خو بهره مندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی )مخدمت ( تعهد 9  

شورای انقالب اسالمی  12/3/1359اطفال و جوانان ایرانی که در جلسه  اصالح مواد هفت و هشت قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل با اطالع کامل از الیحه قانونی

ه و تعهد مینمایم که برابر ایران به تصویب رسیده است و قبول تکلیف و وظایف خود عالقه هستم در طول تحصیل از مزایای آموزش رایگان طبق قانون مذکور استفاده نمود

  تحقیقات و فناوری مقرر نموده خدمت نمایم.علوم  مدت تحصیل رایگان، در هر موسسه ای که وزارت

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو

 تاریخ و امضا


