
  نامتعهد نامه ثبت                                                          

 

 های آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایرانارشد در دورهدگان مقطع کارشناسیشویژه پذیرفته

 

 .............................................................. به شماره دانشجویی: ............اینجانب ...................................... پذیرفته شده در رشته: 

 نمایم:م داشته و رعایت آنها را تعهد میوسیله آگاهی خود از موارد زیر را اعالننام، بدیضمن تقاضای ثبت

شگاه های آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانضوابط و آئین نامهاه در چهارچوب های آموزش الکترونیکی دانشگآگاهی دارم که دوره-1

 ها خواهم بود.شود و اینجانب در طول دوران تحصیل تابع آنعلم و صنعت ایران برگزار می

حله ثبت در مر آگاهی دارم که پذیرش و تحصیل اینجانب منوط به صحت اطالعاتی است که اینجانب در مرحله ثبت نام آزمون ورودی و نیز-2

م مغایر با واقعیت بوده است از ادامه ااتی که اینجانب به دانشگاه دادهنمایم چنانچه مشخص شود اطالعام و تعهد مینام دانشگاه اعالم کرده

 تحصیل محروم خواهم شد و ادعائی نخواهم داشت.

های ثابت و متغیر مطابق با تخاب واحد، موظف به پرداخت شهریهان در زمانسال تحصیلی نمایم که در ابتدای هر نیمآگاهی دارم و تعهد می-3

ها در زمان مقرر بدون توان مالی الزم جهت پرداخت شهریهدارم که دارای می باشم. اینجانب اعالمعرفه مصوب هیات امنای دانشگاه میت

صورت ادامه تحصیل محروم سازد، در این اینجانب را از ،باشم و دانشگاه حق دارد در صورت تاخیر در پرداخت شهریهگونه تاخیری میهیچ

 اینجانب هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.

نمایم مطابق ا آگاهی کامل از مفاد آن تعهد میرا به دقت مطالعه نموده و ب 1نامه مالی و شیوه نامه پرداخت شهریه شماره م/آئیناینجانب -4

 ضوابط مندرج عمل نمایم.

 مدرک تحصیلی و یا ریزنمرات منوط به نداشتن بدهی شهریه است.گواهی، که درخواست و دریافت هرگونه آگاهی دارم -5

 نخواهم داشت.باشد هیچ گونه ادعایی ی فوق که به تشخیص دانشگاه میدر صورت به حد نصاب نرسیدن دوره نمایماینجانب تعهد می-6

 نمایم.اخالقی دانشجویان تبعیت میاینجانب از کلیه ضوابط دانشگاه و همچنین منشور -7

آگاه هستم کلیه امتحانات پایان ترم و میان ترم بصورت حضوری در پردیس مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شده و موظف به -8

مانعی یا مخالفتی برای از طرف سازمان متبوع خود هیچ حضور در این جلسات بوده و چنانچه در سازمان دولتی یا خصوصی مشغول به کار باشم 

 حضور اینجانب وجود ندارد و در غیر این صورت همه تبعات احتمالی بر عهده اینجانب می باشد.

 

 : دانشجو امضا                       تاریخ:                                               

 
 


