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غير  –موسسه آموزش عالی علوم شناختی )غير دولتیبه اطالع كامل از كليه مقررات و ضوابط ضمن اعتراف 

ييد را مورد تأ موسسه ارائه شده به آنعات و قبول بدون قيد و شرط كليه اين مقررات صحت كليه مدارك و اطال انتفاعی(

اين تعهدنامه رفتار  بر مبناي تعهدات مندرج در نمايم كه به گونه الزام آور و بدون بازگشت دقيقا  قرار داده و تعهد مي

مدارك و اطالعات ارائه شده و يا قصور و نادرستی موسسه  نمايم و چنانچه در هر زمان بنا به تشخيص و اعالم آن

حق دارد ضمن ممانعت از تحصيل اينجانب در  موسسه هي در اجراي تعهدات فوق از سوي اينجانب اعالم شود آنكوتا

هر مقطع تحصيلي به هر نحوي كه شايسته بداند با من برخورد نمايد بدينوسيله اينجانب ضمن عقد خارج الزم در مقابل 

 : ناميده مي شود تعهد مي نمايم كه موسسه رصاكه در اين تعهدنامه به اخت تیموسسه آموزش عالی علوم شناخ

وزارت علوم، تحقيقات  از جمله نحوه پوشش مندرج در آیين نامه مربوطه باطيانض، و زشيكليه ضوابط و مقررات آمو -1

 را رعايت نمايم. موسسهو فناوري و 

 مي باشم.موسسه  در واجد كليه شرايط پيش بيني شده در اطالعيه پذيرش دانشجو -2

هيچ يك از هزينه هاي نسبت به تامين هيچ گونه تعهدي موسسه نموده و  پرداختكليه هزينه هاي تحصيلي را  -3

 نداشته و نخواهد داشت. اضافی

يك از دانشگاهها و  هرو انتقال به  يچ گونه تقاضايي در خصوص جابجاييبوده و ه موسسهدر متعهد به تحصيل  -4

 ندارم. را نداشته ودیگر  مراكز آموزش عالي 

و متغير بودن  در نيمسال جاريخود صيلي موردنظر براي رشته تح موسسهاينجانب از ميزان شهريه ثابت و متغير آن  -5

به موجب اين تعهدنامه حق هرگونه ادعا و اعتراض در که هاي آتي آگاهي كامل داشته  شهريه هاي مذكور درنيمسال

 از خود سلب مي نمايم. موسسهرا نسبت به مبلغ اعالمي از طرف دیگر جع امر

( هر نيمسال برحسب رشته تحصيلي همزمان با ثبت نام و پيش از متعهد به پرداخت شهريه كامل )ثابت و متغير  -6

 مي باشم. موسسه به نام بانکی اعالم شدهورود به دوره به حساب 

چنانچه و به هر علت تحت هر شرايطي موفق به گذراندن واحدهاي درسي نشدم تكرار درس مستلزم پرداخت  -7

رتيب در مورد انتخاب واحدهاي اضافي از سوي دانشجو نيز اين ت ،خواهد بودموسسه براساس ضوابط  جداگانههزينه 

 مجري مي باشد.

پایان نامه و دفاع از اتمام متعهد مي گردم كه صرفا  در صورت گذراندن واحدهاي مقرر درسي رشته تحصيلي خود و  -8

استحقاق دريافت مدرك تحصيلي را خواهم داشت و در صورت جمع نبودن شرايط مقرر، هيچ مدركي به اينجانب آن 

 عطاء نخواهد شد و به موجب اين تعهدنامه حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي نمايم.ا
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