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به  ................ لییتحصداوطلب رشته  ...................... .......... کدملی....... به شماره شناسنامه ............. فرزند ............................................ نجانبیا

 ................................................................................................................................................................................................................ نشانی

ون قید و شرط کلیه این مقررات  صحت کلیه دوابط پردیس البرز دانشگاه تهران و قبول بو ضبه اطالع کامل از کلیه مقررات ضمن اعتراف و تعهد 

بنای تعهدات مدارک و اطالعات ارائه شده به آن پردیس را مورد تأیید قرار داده و تعهد می نمایم که به گونه الزام آور و بدون بازگشت دقیقا ً بر م

بنا به تشخیص و اعالم آن پردیس خالف مدارک و اطالعات ارائه شده و یا قصور و چنانچه  در هر زمان مندرج در این تعهد نامه رفتار نمایم و 

تحصیلی به هر زمان از کوتاهی در اجرای تعهدات فوق از سوی اینجانب اعالم شود آن پردیس حق دارد ضمن ممانعت از تحصیل اینجانب در هر 

بدینوسیله اینجانب ضمن عقد خارج الزم در مقابل پردیس البرز دانشگاه تهران که در این تعهد نامه به  نحوی که شایسته بداند با من برخورد نماید.

 نامیده میشود تعهد نمایم که : "پردیس  "اختصار 

 کلیه  ضوابط و مقررات آموزشی و انضباطی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه تهران را رعایت نمایم. -1

 شرایط پیش بینی شده در اطالعیه پذیرش دانشجو در پردیس می باشم.واجد کلیه  -2

ه های کلیه هزینه های تحصیلی از جمله شهریه، ایاب و زهاب، غذا و اقامت و ... را فراهم نموده و دانشگاه هیچ گونه تعهدی در هیچ یک از هزین -3

 ممکن نداشته و نخواهد داشت.

هیچ گونه تقاضایی در خصوص جابجایی و انتقال به هیچ یک از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را نداشته و متعهد به تحصیل در پردیس بوده و  -4

 ندارم.

های  اینجانب از میزان شهریه ثابت و متغیر آن پردیس برای رشته تحصیلی مورد نظر در نیمسال جاری، و متغیر بودن شهریه های مذکور در نیمسال -5

ه که به موجب این تعهد نامه حق هرگونه ادعا و اعتراض در هر مرجع را نسبت به مبلغ اعالمی از طرف پردیس از خود سلب می آتی آگاهی کامل داشت

 نمایم.

     ش از ورود به دوره به حساب متعهد به پرداخت شهریه کامل ) ثابت و متغیر( در هر نیمسال بر حسب رشته تحصیلی همزمان با ثبت نام و پی -6

) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت ( می  بانک تجارت شعبه اردیبهشت به نام پردیس البرز دانشگاه تهران 249768531بل برداشت غیر قا

 باشم.

چنانچه و به هر علت تحت هر شرایطی موفق به گذراندن واحد های درسی نشدم، تکرار درس مستلزم پرداخت هزینه علی حده بر اساس ضوابط  -7

 خواهد بود. این ترتیب در مورد انتخاب واحد های اضافی از سوی دانشجو نیز مجری می باشد.پردیس 

متعهد می شوم که صرفا ً در صورت گذراندن واحد های مقرر درسی رشته تحصیلی خود و انجام و تصویب پایان نامه دکتری استحقاق دریافت  -8

ایط مقرر، هیچ مدرکی اعم از مدرک معادل و ... به اینجانب اعطا نخواهد شد و به موجب مدرک تحصیلی را خواهم داشت و در صورت جمع نبودن شر

 این تعهد نامه حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نمایم.

های( .فقره سفته به شماره) متعهد می شوم همزمان با ثبت نام ضمانت الزم را طبق مبلغ اعالم شده توسط پردیس طی.... -9

................ شماره شناسنامه ................... فرزند ................................. مبا تضمین آقای/خان...................... و ....................................................

ر صورت عدم انجام تعهدات یا انصراف یا ترک تحصیل به هر علت، خسارت برای طول مدت دوره در اختیار پردیس قرار داده که د ....................

 و یا در مراجع صالحه به انحاء ممکن خواهد داشت. وارده به پردیس را جبران نمایم در غیر اینصورت پردیس حق استیفای خسارت خود را مستقیماً

 تاریخ و امضاء دانشجو                                                                   مهر و امضاء دفترخانه  


