باسمه تعالی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
فرم تعهد
اینجانب .......................................فرزند .........................:دارای شماره شناسنامه............................. :شماره ملی.........................:
صادره از .....................:متولد..........................:پذیرفته شده در آزمون سراسری سال  1399:دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی (رشته )......................................با مطالعه و آگاهی کامل از نکات مندرج در بند های  9گانه ذیل و با تعهد به رعایت
کلیه مقررات و آئین نامه های این موسسه اقدام به ثبت نام خود در این رشته می نمایم.

با آرزوی توفیق الهی برای کلیه پذیرفته شدگان ،توجه متقاضیان ثبت نام در این موسسه را به نکات مشروحه ذیل جلب
می نماید .شایسته است پذیرفته شدگان عزیز با توجه به مطالب مندرج در دفترچه راهنمای آزمون های سراسری و رعایت
نکات زیر ،اقدام به ثبت نام نمایند.
 -1در ابتدای هر ترم پذیرفته شدگان ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی مصوب این موسسه می باشند و شهریه متعلقه
بایستی از طریق بانک به حسابی که این موسسه اعالم می نماید ،واریز و فیش پرداخت جهت انجام ثبت نام به
موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد ارائه گردد.
 -2دانشجو موظف به رعایت کلیه مقررات و ظوابط موسسه می باشد و در صورت تخلف طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 -3چنانچه دانشجو پس از ثبت نام در هر مرحله ای از تحصیل اقدام به انصراف نماید  ،موظف است مطابق مقررات و
آئین نامه مصوب این موسسه  ،تمام هزینه های انصراف را که همان پرداخت شهریه ثابت تمام دوره تحصیلی
می باشد ،را بپردازد.
 -4انتقال یا مهمان شدن دانشجو به سایر موسسات آموزش عالی کشور میسر نمی باشد در صورت ارائه مدارک مستدل
و موافقت شورای آموزشی  ،شهریه مصوب موسسه دریافت خواهد شد.
 -5پذیرف ته شدگان نباید از نظر نظام وظیفه عمومی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور منع قانونی داشته باشند.
 -6پذیرفته شدگان الزم است دقیقا مطابق برنامه درسی در تاریخ و ساعات مقرر که توسط موسسه اعالم می شود در
کالس حضور یابند.
 -7عدم مراجعه داوطلب در تاریخ های مقرر برای ثبت نام و انتخاب واحد های درسی به منزله انصراف محسوب شده و
قبولی داوطلب کان لم یکن تلقی می شود.
 -8پذیرفته شدگان ملزم به رعایت کامل شئونات اسالمی می باشند و همچنین باید از نظر رفتار و کردار با مسئولین و
اساتید موسسه و با یکدیگر نمونه یک دانشجوی مسلمان و متعهد بوده و اسوه برای دانشجویان کشور باشند .به ویژه
پذیرفته شدگان خواهر الزم است با حجاب کامل اسالمی و بدون آرایش در موسسه حضور یابند .در این مورد
مسئولین موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد کوچکترین اغماضی به عمل نیاورده و دانشجوی خاطی را به کمیته
انضباطی جهت راهنمای ی و ارشاد معرفی می نمایند و در صورت عدم توجه به تذکرات و تکرار خطا از این موسسه
اخراج و به مراجع ذیصالح معرفی خواهند شد.
 -9چنانچه در هر مرحله ای از ثبت نام و تحصیل مشخص گردد که دانشجو فاقد یکی از شرایط و مقررات این موسسه
می باشد و یا در تکمیل فرم های مشخصات خالف واقع ذکر کرده باشد .بال فاصله از ادامه تحصیل او جلوگیری به
عمل آمده و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
نام و نام خانوادگی و امضاء دانشجو
تاریخ

