
 ( ی) فرم تعهد ثبت نام

نسبت                                                    رشته                          شده مقطع رفتهیپذ                       یکد مل یدارا                            فرزند                                      نجانبیا  

 ،یتعهدات،  عواقب  و  تبعات  حقوق  یعدم  اجرا  اینموده  و  در  صورت  استنکاف  از  آنها    تیشوم  آنها  را  رعا  یمطلع  و  آگاه  هستم  و  متعهد  و  ملزم  م  ریبه  تعهدات  ز

و مقررات وزارت عتف و مصوبات  نیکشور و قوان سازمان سنجش آموزش یدارد مطابق با دستورالعمل ها اریاز آن را بر عهده گرفته و دانشگاه سمنان اخت یناش یو مال یآموزش

 نخواهم داشت . یاعتراض چگونهیاقدام نموده و ه نجانبیا یدانشگاه نسبت به  لغو قبول یآموزش یامنا و شورا اتیه

 نوبت دوم ) شبانه (: انیدانشجو یمال دات*تعه  

را بعد از شروع کالس ها و قبل از  شروع امتحانات  هیشهر یباشم الباق یالحساب بوده و متعهد و ملزم م یعل ینترنتیشده در هنگام ثبت نام ا افتیدر هیمطلع و آگاه هستم شهر - 

 .مینما زیسامانه گلستان  وار قیاز طر یلیتحص مسالین انیپا

 .ابدی یم شیامنا دانشگاه افزا اتیطبق تعرفه مصوب ه یلیدر آغاز هر سال تحص ریمتغ هیو آگاه هستم  شهر طلعم -

و  فرزندانفرزندان و همسران شهدا و آزادگان و  ،و باالتر و فرزندان و همسران %25 )جانبازان ثارگرانیو امور ا دیشه ادیشدگان تحت پوشش بن رفتهیپذ هیمطلع و آگاه هستم کل - 

 ثارگرانیو امور ا دیشه  ادینامه مربوطه را از بن یباشم معرف یباشند و متعهد و ملزم م ی( معاف مدیشه ادی)طبق تعهد بن هیهمسران آنان( طبق ضوابط مربوطه از پرداخت شهر

 .(مینما یم یجداً خوددار هیفرم وام شهر لی)ضمنًا از تکم میارائه نما پرداز( هیشهر انیدانشجو ی)امور مال یشهرستان سمنان اخذ و به اداره کل امور آموزش

 یزیمبلغ وار یالباق توانم یم، ثابت هیشهر باستثناء میانصراف نما ی( تقاضا01/07/1400که پس از زمان ثبت نام و تا قبل از اتمام حذف و اضافه ) یهستم درصورت مطلع و آگاه -

 شود(.  یثابت عودت داده نم هی)شهر مینما افتیرا در

همان ترم(  یلیتحص یها نهیو هز هی)کل شهرریثابت و متغ هیشهر دیبا میانصراف نما یتقاضا و به بعد(01/07/1400که بعد از زمان حذف و اضافه ) یمطلع و آگاه هستم درصورت -

 باشد(. ینم ریامکان پذ هی)عودت شهر مینما زیرا وار

به  مقررات طبق می( ارائه نمایآموزش می)طبق تقو مسالیآن ن یها از شروع کالس پس را لیانصراف از تحص واستچنانچه درخ یلیتحص مسالیمطلع و آگاه هستم که در هر ن - 

 .ردیگ یتعلق م هیمورد نظر شهر مسالین

 :  ی*تعهدات آموزش

 هیمقررات وزارت عتف و تسو طبق گانیمتعهد و ملزم به لغو تعهد آموزش را یمقطع قبل یلیمدارک تحص افتیدر یبرا، مطلع و آگاه هستم در صورت انصراف از دوره روزانه - 

 باشم. ی( مانیآقا ی) برا فهینظام وظ تیوضع نییحساب با دانشگاه سمنان و تع

 تیوضع نییحساب با دانشگاه سمنان و تع هیمتعهد و ملزم به تسو یمقطع قبل یلیمدارک تحص افتیدر یبرا، مطلع و آگاه هستم درصورت انصراف از دوره نوبت دوم ) شبانه ( -

 م.باش ی( مانیآقا  ی) برا فهینظام وظ

سازمان سنجش  ی({ مطابق با دستور العمل هاانیآقا یفه )براوظی نظام -یلتحصی–یتیمدارک }هو لیتحو ارسال پستی و منوط به نجانبیاز ا یمطلع و آگاه هستم ثبت نام قطع -

 . مباش یآنها م تیو وزارت عتف بوده و متعهد و ملزم به رعا

به آدرس دانشگاه سمنان پست پیشتاز  ،(1400)ثبت نام از پذیرفته شدگان دکتری  2اطالعیه شماره  تاریخ تعیین شده در را طبق یمدارک ثبت نام دیمطلع و آگاه هستم که با -

 . میاقدام نما ،بت ناممدارک ث کسری لینسبت به تحو 30/09/1400 خیدانشگاه سمنان در فرجه اخطار و حداکثر تا تار دییباشم در صورت تا یو متعهد و ملزم م نمایم

قبل از  نجانبیا یمقاطع قبل شده مقطع/ دهییتا زنمراتیور یلیتحص هیدییالزم به عمل آورم تا تا یریگیپ یمقاطع قبل یها از دانشگاه/ دانشگاه ستیبا یو آگاه هستم م طلعم -

 است. دهیگرد افتیدانشگاه ،در یلیتکم التیتحص تیریتوسط مد1399-1400دوم   مسالین

همراه و  به   افتیرا  در  epolice  سامانه صادر  شده  توسط  یلیتحص  تیدرخواست  معاف  فرم ،پستیمدارک  به  صورت    لیتحو  مدر  هنگا  ستیبا یهستم  م و آگاه مطلع -

 . مینما پستبه دانشگاه سمنان سایر مدارک 

 مسالیباشم از  ن یبوده و متعهد و ملزم  م مسالین 9دوره روزانه   انیدانشجو یبرا گانیشرا آموز لیدانشگاهحداکثر مدت تحص یامنا اتیمطلع و آگاه هستم طبق مصوبات ه -

 . میپرداخت نما  انشگاهامنا  د اتیرا طبق تعرفه مصوب ه یلیتحص هیدهم شهر

 هیدهم شهر  مسالیباشم از ن یبوده و متعهد و ملزم م مسالین 9 نوبت دوم شبانه انیدانشجو یامنا دانشگاه برا اتیمصوب ه هیبا شهر لیمطلع و آگاه هستم حداکثر مدت تحص -

 . میپرداخت نما دانشگاه امنا اتیرا طبق تعرفه مصوب ه یلیتحص

ام از طریق سامانه وزرات علوم به آدرس ثبت نام غیر حضوری نسبت به درخواست تاییدیه تحصیلی مقاطع تحصیلی قبلی هنگام در ستیبا یم مطلع و آگاه هستم -

https://estelam.msrt.ir .اقدام نمایم و ضمن اخذ کد پیگیری از سامانه مذکور آن را در سامانه گلستان درج کنم 

باشم  در  یباشد و متعهد و ملزم م  یم مسالین 9 یتخصص یمقطع  دکتر یبرا و  نیمسال 5 وستهیناپ ارشد یکارشناس مقطع یبرا لیمطلع و آگاه هستم حداکثر مدت تحص -

 .مینما نیموارد خاص دانشگاه نموده ونسبت به مصوبات  آن تمک یبررس ونیسیکم میسنوات را تسل شیافزا یضاتقا ،یلیتحص مسالین نیبه سنوات مازاد در شروع آخر ازیصورت ن

 . میامنا  دانشگاه  پرداخت نما اتیسنوات را طبق تعرفه مصوب ه شیافزا نهیباشم هز یضمناً متعهد و ملزم م

و متعهد و ملزم  دیرس                                ییبه شماره دانشجو                                          نجانبیا تیبه رو                         خیتعهدنامه در تار  نیا 

                                                             . باشم  یآن م تیبه رعا

 ینام و نام خانوادگ                                                                                                                                                                         

 خیامضا و تار                                                                                                                                               

https://estelam.msrt.ir/

