فرم تعهد شماره 1
اخذ تعهد از فارغ التحصیالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور
و دانشجویان فعلی و انصرافی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
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 -1فارغ الت صی دانلگا ها و موسسات آموزش عال داخ و خارج از کلور در مقطع باالتر
الف -از مقطع کاردان در رشت های ت صیل گرو آموزش ذزش ن باشم .
ب -از مقطع کارشناس در رشت های ت صیل دانلگا ها و موسسات آموزش عال ن باشم .
ج -دانلجوی فعل و اخراج دانلگا ها و موسسات آموزش عال داخ کلور ن باشم .
د -قب از تاریخ  1398/12/25دانلجو دوره روزانه بود ام و ح.اکثر تا تاریخ  1398/12/25از ت صبی انصبرا قطعب
حاص ن ود و گواه از موسس آموزش عال ذیربط و ادار ک امور دانلجویان مربوط را دریاف داشت ام .
تبصر بن .د -دانلجویان فعل دور نوب دوم ( شبان )  ،نی حضوری و موسسات غیر انتفاع دانلبگا هبا و موسسبات
آموزش عال ک از معافی ت صیل استفاد ن کنن ، .م توانن .ب.ون انصرا از ت صی در آزمون سراسری ثبب نبام و
شرک ن این ..ب.یه اس در صورت قبول در آزمون سراسری ،این دست از داوطلبان مب بایسب قبب از ثبب نبام در
رشت قبول ج.ی ،.در رشت قبول قبل خود انصرا قطع حاص ن ود و گبواه مرببوط را بب موسسب ذیبربط ارا ب
ن این ..الزم ب توضیح اس ک این دست از داوطلبان حق بازگل و ادام ت صی در رشت قبول قبل خبود را ن.ارنب..
مطال فوق این موسس /دانلگا م توان .از ت صی این جانب در هبر مقطعب از ت صبی
ض ناً در صورت ع.م ص
م انع ب ع آورد و مطابق مقررات مربوط اق.ام ن ای..
تعهد درج اطالعات صحیح و مدارک در زمان ثبتنام

اطالعبات و مب.ارک
با توج ب اطالعات و م.ارک ارا ش .در زمان ثب نام آزمون و دانلبگا توسبط اینجانب  ،صب
ارسال سازمان سنجش آموزش کلور و ثب ش .توسط اینجان  ،مورد تا ی .بن .اس  .متعه .م شوم در صبورت عب.م
تطابق م.ارک و اطالعات با اص و یا مغایرت آنها با واقعی  ،قبول اینجان لغو گردد و حق هیچگونب اعتراضب نخبواهم
داش  .با توج ب این بخل از اطالع رسان در این دانلگا از طریق ذیام کوتا انجام م شود ،در صورت تغییبر آدرس
و ش ار تلفن (ثاب و ه را ) سریعاً مرات را اطالع خواهم داد در غیبر ایبن صبورت مسبوولی عب.م دریافب بب موقبع
اطالعات و م اتبات دانلگا ب عه .اینجان اس .
تعهد پایبندی به مقررات

متعه .م شوم با مراجع ب سای اصل دانلگا  WWW.sbu.ac.irض ن مطالعب آ بیننامب انضبباط و آ بیننامب هبای
آموزش تا ذایان م.ت ت صی کلی مقررات آموزش  ،فرهنگ  ،اخالق ،رفاه و انضباط دانلگا را رعای ن ود و در صورت
ع.م رعای مقررات آ یننام های میکور ،مسوولی ذییرش عواق آن ب عه .اینجان اس .
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