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: ................................بھ شماره شناسنامھ : .......................... فرزند : ......................................... اینجانب   

......................................................................: پذیرفتھ شده رشتھ : ..........................................کد ملی   

) : ................................................................................................................محل سکونت ( بھ نشانی    

................................................................................................: ..............................نشانی محل کار   

ضمن اعتراف و اذعان و تعھد نسبت بھ اطالع کامل از کلیھ مقررات و ضوابط پردیس دانشگاھی دانشگاه ارومیھ و قبول بدون 
و دیس را مورد تأیید قرار داده و تعھد می نمایم کھ بھ گونھ الزام آور قید و شرط کلیھ مدارک و اطالعات ارائھ شده بھ آن پر

بدون بازگشت دقیقًا بر مبنای تعھدات مندرج در این تعھد نامھ رفتار نمایم و چنانچھ در ھر زمان بنا بھ تشخیص و اعالم آن 
از سوی اینجانب اعالم شود آن  پردیس خالف مدارک و اطالعات ارائھ شده و یا قصور و کوتاھی در اجرای تعھدات فوق

پردیس حق دارد ضمن ممانعت از تحصیل اینجانب در ھر مقطع تحصیلی بھ ھر نحوی کھ شایستھ بداند با من برخورد نماید 
 ))پردیس  ((بدینوسیلھ اینجانب ضمن عقد خارج الزم در مقابل پردیس دانشگاھی دانشگاه ارومیھ کھ دراین تعھد نامھ بھ اختصار 

  :ه می شود تعھد می نمایم کھ نامید

  .کلیھ ضوابط و مقررات آموزشی و انضباطی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ارومیھ را رعایت نمایم .١
  .واجد کلیھ شرایط پیش بینی شده در اطالعیھ پذیرش دانشجو در پردیس می باشم .٢
را فراھم نموده و دانشگاه ھیچ گونھ تعھدی ... اقامت و  کلیھ ھزینھ ھای تحصیلی از جملھ شھریھ ، ایاب و ذھاب ، غذا و .٣

  .در ھیچ یک از ھزینھ ھای ممکن نداشتھ و نخواھد داشت
متعھد بھ تحصیل در پردیس بوده و ھیچ گونھ تقاضایی در خصوص جابجایی و انتقال بھ ھیچ یک از دانشگاھھا و مراکز  .٤

  .آموزش عالی را نداشتھ و ندارم
ریھ ثابت و متغیر آن پردیس برای رشتھ تحصیلی مورد نظر در نیمسال جاری ، و متغیر بودن شھریھ اینجانب از میزان شھ .٥

ھای مذکور در نیمسالھای آتی آگاھی کامل داشتھ کھ بھ موجب این تعھد نامھ حق ھرگونھ ادعا و اعتراض در ھر مرجع را 
  .نسبت بھ مبلغ اعالمی از طرف پردیس از خود سلب می نمایم

بھ ھر نیمسال بر حسب رشتھ تحصیلی ھمزمان با ثبت نام و پیش از ورود) ثابت و متغییر ( ھ پرداخت شھریھ کامل متعھد ب .٦
  .می باشممیھ دیس دانشگاھی دانشگاه اروپرعواید اختصاصی بھ نام بانک ملی  ٠١٠٩٠٦٢٧٩١٠٠٧دوره بھ حساب شماره 

بھ گذراندن واحدھای درسی نشدم تکراردرس مستلزم پرداخت ھزینھ علیحده  چنانچھ و بھ ھرعلت تحت ھرشرایطی موفق .٧
  .براساس ضوابط پردیس خواھد بود، این ترتیب درمورد انتخاب واحدھای اضافی از سوی دانشجو نیز مجری می باشد

ان نامھ خود وانجام و تصویب پایمتعھد می گردم کھ صرفٌا درصورت گذراندن واحدھای مقرر درسی رشتھ تحصیلی  .٨
دکتری استحقاق دریافت مدرک تحصیلی را خواھم داشت و در صورت جمع نبودن شرایط مقرر، ھیچ / کارشناسی ارشد

بھ اینجانب اعطاء نخواھد شدو بھ موجب این تعھدنامھ حق ھرگونھ اعتراض را از خود سلب .... مدرکی اعم از معادل و 
  .می نمایم

فقره چک بھ ............اعالم شده توسط پردیس طی متعھد می گردم ھمزمان با ثبت نام ضمانت الزم را طبق مبلغ  .٩
  ............................... خانم / و با تضمین آقای .................................................................. شماره
برای طول مدت دوره در اختیار پردیس قرار داده کھ در صورت : ...................شماره شناسنامھ : ................ فرزند 

تعھدات یا انصراف یا ترک تحصیل بھ ھر علت ، خسارت وارده بھ پردیس را جبران نمایم در غیر اینصورت عدم انجام 
  .انحاء ممکن خواھد داشتپردیس حق استیفای خسارت خود را مستقیمًا و یا در مراجع صالحھ بھ 
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