باسمه تعالی

« فرم تعهد دانشجویان دکتری دوره نوبت دوم »

اینجانب  ......................................فرزند  ............................به شماره شناسنامه  ...............................و شماره ملی
 ..................................دانشجوی رشته  .....................................گرایش  ........................................مقطع دکتری دوره نوبت دوم،
ﺿمﻦ اﻋتراف و تعﻬد به اﻃﻼع کامﻞ از کلﻴه مقررات و ﺿوابﻂ «دانشگاه معارف اسﻼمی» و ﻗﺒول بدون ﻗﻴد و شرط کلﻴه ایﻦ
مقررات ﺻﺤت کلﻴه مدارك و اﻃﻼﻋات اراﺋه شده به آن دانشگاه را مورد تﺄیﻴد ﻗرار داده و تعﻬد مینمایﻢ که به گونه الﺰام آور و
بدون بازگشت دﻗﻴقاً بر مﺒنای تعﻬدات مندرج درایﻦ تعﻬدنامه رفتار نمایﻢ و ﭼنانﭽه در ﻫر زمان بنا به تشﺨﻴﺺ و اﻋﻼم آن دانشگاه
ﺧﻼف مدارك و اﻃﻼﻋات اراﺋه شده و یا ﻗﺼور و کوتاﻫی در اﺟرای تعﻬدات ذیﻞ از سوی اینجانب اﻋﻼم شود آن دانشگاه ﺣﻖ
دارد ﺿمﻦ ممانعت از تﺤﺼﻴﻞ اینجانب به ﻫر نﺤوی که شایﺴته بداند با مﻦ برﺧورد نماید .بدینوسﻴله اینجانب ﺿمﻦ ﻋقد ﺧارج
ﻻزم در مقابﻞ دانشگاه معارف اسﻼمی که در ایﻦ تعﻬدنامه به اﺧتﺼار «دانشگاه» نامﻴده می شود متعﻬد می گردم که :
 .1ﻛﻠﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﻲ و اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و داﻧﺸﮕﺎه را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
 .2واﺟﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ.
 .3قﺒﻮلﻲ ﻧهﺎﻳﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧب ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣثﺒﺖ گزﻳﻨﺶ ﻧهﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگﻲ ﻣﻘﺎم ﻣعظﻢ رهﺒﺮي در داﻧﺸﮕﺎه هﺎ و سﺎزﻣﺎن سﻨﺠﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .4در هﺮ زﻣﺎن ﻣﺸخص ﺷﻮد حﻘﺎﻳق را ﻛتﻤﺎن ﻧﻤﻮده ام ﻳﺎ واﺟﺪ ﻳکﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ اختصﺎصﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻢ ،در هﺮ ﻣﺮحﻠﻪ (ثﺒﺖ ﻧﺎم،
ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ،ﭘﺬﻳﺮش ،حﻴن ﺗﺤصﻴل در داﻧﺸﮕﺎه و  )...از اداﻣﻪ ﻛﺎر ﻣﺤﺮوم خﻮاهﻢ ﺷﺪ و هﻴچﮕﻮﻧﻪ اﻋتﺮاﺿﻲ ﻧخﻮاهﻢ داﺷﺖ.
 .5ﻛﻠﻴﻪ هزﻳﻨﻪ هﺎي ﺗﺤصﻴﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷهﺮﻳﻪ ،اﻳﺎب و ذهﺎب ،ﻏﺬا و اقﺎﻣﺖ و  ...را ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮده و داﻧﺸﮕﺎه هﻴﭻ گﻮﻧﻪ ﺗعهﺪي در هﻴﭻ ﻳﻚ از
هزﻳﻨﻪ هﺎي ﻣﻤکن ﻧﺪاﺷتﻪ و ﻧخﻮاهﺪ داﺷﺖ.
 .6ﻣتعهﺪ ﺑﻪ ﺗﺤصﻴل در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده و هﻴﭻ گﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻲ در خصﻮص ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و اﻧتﻘﺎل ﺑﻪ هﻴﭻ ﻳﻚ از داﻧﺸﮕﺎه هﺎ و ﻣﺮاﻛز آﻣﻮزش ﻋﺎلﻲ
را ﻧﺪاﺷتﻪ و ﻧﺪارم.
 .7اﻳﻨﺠﺎﻧب از ﻣﻴزان ﺷهﺮﻳﻪ ﻛﺎﻣل آن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاي رﺷتﻪ ﺗﺤصﻴﻠﻲ ﻣﻮردﻧظﺮ آگﺎهﻲ ﻛﺎﻣل داﺷتﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟب اﻳن ﺗعهﺪﻧﺎﻣﻪ حق هﺮگﻮﻧﻪ ادﻋﺎ
و اﻋتﺮاض در هﺮ ﻣﺮﺟﻊ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﻼﻣﻲ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه از خﻮد سﻠب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
 .8ﻣتعهﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداخﺖ ﺷهﺮﻳﻪ ﻛﺎﻣل هﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﺮحﺴب رﺷتﻪ ﺗﺤصﻴﻠﻲ هﻤزﻣﺎن ﺑﺎ ثﺒﺖ ﻧﺎم و ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ دوره ،ﺑﻪ حﺴﺎب ﺷﺒﺎي
 IR220100004001045903023451ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛزي ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻣعﺎرف اسﻼﻣﻲ (قﺎﺑل ﭘﺮداخﺖ در ﻛﻠﻴﻪ ﺷعب ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ در سﺮاسﺮ
ﻛﺸﻮر) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ.
 .9ﭼﻨﺎﻧچﻪ ﺑﻪ هﺮ ﻋﻠتﻲ ﻣﻮﻓق ﺑﻪ گﺬراﻧﺪن واحﺪهﺎي درسﻲ ﻧﺸﺪم ،ﺑﺮاي گﺬراﻧﺪن ﻣﺠﺪد آﻧهﺎ ﻣتعهﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداخﺖ هزﻳﻨﻪ ﻋﻠﻴﺤﺪه ﺑﺮاسﺎس
ﺿﻮاﺑﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ.
 .10ﻣتعهﺪ ﻣﻲ گﺮدم ﻛﻪ صﺮﻓﺎً در صﻮرت گﺬراﻧﺪن واحﺪهﺎي ﻣﻘﺮر درسﻲ رﺷتﻪ ﺗﺤصﻴﻠﻲ خﻮد و ﺗصﻮﻳب و اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛتﺮي
استﺤﻘﺎق درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪرك ﺗﺤصﻴﻠﻲ را خﻮاهﻢ داﺷﺖ و در صﻮرت ﺟﻤﻊ ﻧﺒﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر ،هﻴﭻ ﻣﺪرﻛﻲ اﻋﻢ از ﻣﺪرك ﻣعﺎدل و  ...ﺑﻪ
اﻳﻨﺠﺎﻧب اﻋﻄﺎء ﻧخﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟب اﻳن ﺗعهﺪﻧﺎﻣﻪ حق هﺮگﻮﻧﻪ اﻋتﺮاض را از خﻮد سﻠب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
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 .11ﻣتعهﺪ ﻣﻲگﺮدم هﻤزﻣﺎن ﺑﺎ ثﺒﺖ ﻧﺎم ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻻزم را ﻃﺒق ﻣﺒﻠﻎ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮسﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻃﻲ  ..............ﻓﻘﺮه سﻔتﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره(هﺎي)
 .........................................................و ﺑﺎ ﺗﻀﻤﻴن آقﺎي /خﺎﻧﻢ  ..................................ﻓﺮزﻧﺪ  ...................داراي ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎسﻨﺎﻣﻪ
 ............................صﺎدره از  ...................ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ  .................................ﻣتﻮلﺪ  .....................ﻣﺤل ﺗﻮلﺪ  .....................سﺎﻛن ﺷهﺮستﺎن
 .......................ﺑخﺶ  ..........خﻴﺎﺑﺎن  .................................ﻛﻮﭼﻪ  ....................................ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  .............ﺷﺎﻏل در
 .............................ﺑﻪ ﺷﻤﺎره حکﻢ ﻛﺎرگزﻳﻨﻲ /ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴب  ...........................دارﻧﺪه ﺷﻤﺎره حﺴﺎب ﺑﺎﻧکﻲ  ..........................................در
ﺑﺎﻧﻚ  ..................ﺷعﺒﻪ  .................ﻛﺪ ﺑﺎﻧﻚ  ......................ﺑﺮاي ﻃﻮل ﻣﺪت دوره در اختﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه قﺮار داده ﻛﻪ در صﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم
ﺗعهﺪات ﻳﺎ اﻧصﺮاف ﻳﺎ ﺗﺮك ﺗﺤصﻴل ﺑﻪ هﺮﻋﻠﺖ ،خﺴﺎرت وارده ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﻢ در ﻏﻴﺮ اﻳن صﻮرت داﻧﺸﮕﺎه حق استﻴﻔﺎي
خﺴﺎرت خﻮد را ﻣﺴتﻘﻴﻤﺎً و ﻳﺎ در ﻣﺮاﺟﻊ صﺎلﺤﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﻤکن خﻮاهﺪ داﺷﺖ.
 -تذکر  :در ﺻورت فوت ﺿامﻦ ،متعﻬد ملﺰم به معرفی ﺿامﻦ ﺟدید (ﺟایگﺰیﻦ) میباشد.

 نام و نام ﺧانوادگی ،امضا و اثر انگشت متعﻬد اﺻلی :
آدرس ،ﻛﺪﭘﺴتﻲ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﻨزل (ﻣﺤل اقﺎﻣﺖ دائﻢ) و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔن هﻤﺮاه :

آدرس ،ﻛﺪﭘﺴتﻲ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﺤل ﻛﺎر :

 نام و نام ﺧانوادگی ،امضا و اثر انگشت ﺿامﻦ :
آدرس ،ﻛﺪﭘﺴتﻲ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﻨزل (ﻣﺤل اقﺎﻣﺖ دائﻢ) و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔن هﻤﺮاه :

آدرس ،ﻛﺪﭘﺴتﻲ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﺤل ﻛﺎر :
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