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 ...............................شماره .... ملي كد و ………………شناسنامه شماره به .…………………… فرزند ..………………… اينجانب

 ..............................................................فعلي ............................... نشاني به...................................... تحصيلي مقطع/رشته شده پذيرفته

.............................................................................................................................................................................................................. 
 اختصار به نامه تعهد اين در كه علوم پزشکي تهران دانشگاه الملل بين پرديس ضوابط و مقررات كليه از كامل اطالع به اذعان ضمن
 و داده قرار تاييد مورد را پرديس آن به شده ارائه اطالعات و مدارك كليه صحت مقررات، اين كليه قبول و شود مي ناميده "پرديس"

 مدارك خالف پرديس تشخيص به بنا زمان هر در چنانچه و نمايم رفتار تعهدنامه اين در مندرج تعهدات مبناي بر كه نمايم مي تعهد
 از ممانعت ضمن دارد حق پرديس شود اعالم اينجانب سوي از فوق تعهدات اجراي در كوتاهي و قصور يا و شده ارائه اطالعات و

  .نمايد برخورد من با بداند شايسته كه نحوي هر به تحصيلي مقطع هر در اينجانب تحصيل

 :كه نمايم مي تعهد اينجانب بدينوسيله

 واجد كليه شرايط پيش بيني شده در اطالعيه پذيرش دانشجو در پرديس مي باشم. .1

 .نمايم رعايت را بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وزارت باطضان و آموزشي مقررات و ضوابط كليه .2

موظف به احراز شرايط الزم براي پيشرفت و ارتقاء به سال باالتر مي باشم و شهريه آموزشي و هزينه هاي مربوط به واحد  .3
 راهر سال تحصيلي مصوب بين الملل مطابق با مفاد مندرج در نظام نامه شهريه هاي آموزشي پرديس و بنابر نرخ نامه 

 مي باشم. قوانين و ضوابط موجود ، تابعو تخطي از مقررات در صورت عدم كسب نمرات قبولي وايم نم پرداخت

ريه آموزشي، خدمات دانشجويي و ...( با رعايت برنامه زمانبندي پرديس، بر عهده هتمامي هزينه هاي تحصيلي )از جمله ش .4
 مي باشد.ي اينجانب 

از  عالي آموزش مراكز و دانشگاهها ساير به انتقال و جابجاييانصراف و يا در صورت  و بوده پرديس در تحصيل به متعهد .5
 قوانين مشمول مطلع بوده و متعهد به رعايت بي قيد و شرط آن خواهم بود.

 متغير و جاريتحصيلي  سال در نظر مورد تحصيلي رشته براي پرديس آن متغير و ثابتساليانه،  شهريه ميزان از اينجانب .6
 در اعتراض و ادعا هرگونه حق تعهدنامه اين موجب بهو  داشته كامل آگاهي آتي مسالهايني در مذكور هاي شهريه بودن

 .نمايم مي سلب خود از پرديس طرف از اعالمي مبلغ به نسبت را مرجع هر

 رشته برحسب تحصيلي سال هر( متغير و ثابتساليانه و در صورت شرايط خاص شهريه ) كامل شهريه پرداخت به متعهد .7
 پرديس مي باشم.برنامه زمانبندي  با همزمان تحصيلي

 نامه، پايان از دفاع و تکميل و خود تحصيلي رشته درسي مقرر واحدهاي گذراندن صورت در صرفاً كه گردم مي متعهد .8
 اعطاء اينجانب به مدركي هيچ مقرر، شرايط نبودن جمع صورت در و داشت خواهم را تحصيلي مدرك دريافت استحقاق
 موقت گواهي صدور ضمنا. نمايم مي ساقط و سلب خود از را اعتراض هرگونه حق تعهدنامه اين موجب به و شد نخواهد

 .بود خواهد پرديس با اداري و مالي كامل حساب تسويه به منوط دانشنامه و تحصيلي پايان

 شماره:

 تاريخ:
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 و ها هزينه كليه تواند مي پرديس علت هر به تحصيل ترك يا اخراج انصراف، يا مذكور تعهدات انجام عدم صورت در .9

 .نمايد دريافت و وصول شرط و قيد هيچ بدون دو هر از متضامنا يا و ضامن يا اينجانب از را وارده خسارات

  

                              .................... از صادره....................... شناسنامه شماره داراي ...............................فرزند.................................... خانم/آقا
)مورد تأييد دفتر مدارك شناسايي با ارائه ........... ساكن به نشاني ...............................................................................................................

 شرح به خود تعهدات خالف بر مرقوم دانشجوي چنانچه كه گرديد، حاضر و متعهد مذكور دانشجوي ضامن عنوان بهاسناد رسمي( 
 نسبت قضائي مراجع ساير يا اجرائيه صدور طريق از دفترخانه به اعالم و تشريفات هيچگونه بدون دارد حق پرديس نمايد عمل فوق

 .نمايد اقدام اينجانب دارايي و اموال از االداء يوم نرخ به دانشگاه اعالمي مبلغ تا پرديس به وارده خسارات وصول به

                                         

 

 ضامن امضاء                                             دانشجو امضاء                                                                   

 


