فرم تعهدات مقطع کارشناسیارشد سال 1399
اینجانب
در رشته

فرزند

دارای شماره شناسنامه
تعهد می نمایم:
دوره

صادره از

شماره کد ملی

پذیرفتهشده

 .1تعهد تسویه حساب با محل تحصیل قبل و پیگیری تائیدیه تحصیلی

مراحل تسویه حساب خود را با موسسه آموزشی مقطع قبل حداکثر تا  2ماه پس از ثبتنام به پایان برسانم و ارسال تائیدیه تحصیلی مقطع قبلی خود به
دانشگاه را پیگیری نمایم .در غیر این صورت دانشگاه میتواند مطابق ضوابط و مقررات اقدام نماید.
 .2تعهد انجام انتخاب واحد در هر ترم تحصیلی براساس تقویم دانشگاه

تا پایان تحصیل در هر نیمسال تحصیلی براساس تقویم آموزشی مراحل انتخاب واحد خود را به طور کامل و در زمان مقرر انجام داده در غیر اینصورت تابع
تصمیات دانشگاه میباشم.
 .3تعهد انجام تسویه حساب در زمان قطع رابطه دانشجویی

در زمان قطع رابطه دانشجویی (فارغالتحصیلی ،انتقالی ،انصراف ،اخراج) نسبت به تسویه حساب با این دانشگاه در اسرعوقت اقدام نمایم .در غیر اینصورت عواقب
آن بر عهده اینجانب است.
 .4تعهد عدم تحصیل همزمان در  2دانشگاه

در دانشگاهها یا سایر موسسات آموزشی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی /وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ثبتنام نکرده و اشتغال به تحصیل
ندارم ،متعهد میشوم در صورتی که خالف آن ثابت شود قبولی اینجانب لغو شود .همچنین با توجه به اینکه تحصیل به صورت تمام وقت است خود را موظف به
حضور در دانشگاه در زمانهایی که گروه و استاد راهنما تعیین میکنند میدانم .در غیر اینصورت تابع تصمیمات دانشگاه میباشم.
 .5تعهد درج اطالعات صحیح و مدارک در زمان ثبتنام

با توجه به اطالعات و مدارک ارائه شده در زمان ثبتنام آزمون و دانشگاه توسط اینجانب ،صحت اطالعات و مدارک ارسالی سازمان سنجش آموزش کشور
و ثبت شده توسط اینجانب ،مورد تائید بنده است .متعهد میشوم در صورت عدم تطابق مدارک و اطالعات با اصل و یاا مغاایرت آنهاا باا واقعیات ،قباولی
اینجانب لغو گردد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت .با توجه به اینکه بخشی از اطالع رسانی در این دانشگاه از طریق پیام کوتاه انجام می شاود ،در
صورت تغییر آدرس و شماره تلفن( ثابت و همراه) سریعاً مراتب را اطالع خواهم داد در غیر ایان صاورت مساوولیت عادم دریافات باه موقاع اطالعاات و
مکاتبات دانشگاه به عهده اینجانب است.
 .6تعهد خدمت و بهرمندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (خاص پذیرفتهشدگان دوره روزانه ایرانی)

با اطالع کامل از الیحه قانونی اصالح مواد هفت و هشت قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و ضمن قبول تکالیف و وظایف خود
متعهد میشوم که برابر مدت استفاده از تحصیالت رایگان ،درهر موسسهای که وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مقرر نموده خدمت نمایم.
 .7تعهد فراغت از تحصیل و ارائه اصل مدرک فراغت از تحصیل مقطع قبلی

متعهد میشوم حداکثر تا تاریخ  1399/07/30بطور کامل از مقطع قبل فارغ التحصیل شوم و اصل گواهینامه فراغت از تحصیل خود را که مورد تائید شورای
عالی انقالب فرهنگی ،یا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و یا اداره بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است را حداکثر تا تاریخ  1399/09/30از دانشگاه/موسسه
آموزش عالی محل فارغالتحصیلی اخذ و به این دانشگاه تحویل نمایم .ضمناً اعالم مینمایم که تعداد واحدهای گذرانده شده اینجانب تا تاریخ  98/6/31جمعاً به
است.
واحد و معدل کل واحدهای گذرانده بر مبنای  0تا ،20
تعداد
 .8تعهد عدم دریافت مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسیارشد در کشور ایران (خاص پذیرفتهشدگان غیر ایرانی)

متعهد میشوم قبالً از هیچیک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور جمهوری اسالمی ایران مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسیارشد دریافت ننمودهام.
 .9تعهد پایبندی به مقررات

متعهد میشوم با مراجعه به سایت اصلی دانشگاه  WWW.sbu.ac.irضمن مطالعه آئیننامه انضباطی ،آئیننامههای آموزشی و سایر ضوابط مربوطه ،تا پایان
مدت تحصیل کلیه مقررات آموزشی ،رفاهی ،فرهنگی ،اخالقی و انضباطی دانشگاه را رعایت نموده و در صورت عدم رعایت مقررات آئیننامههای مذکور،
مسوولیت پذیرش عواقب آن به عهده اینجانب است.
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