
 
 فرم تعهد ثبت نامی

 
                رشته     پذیرفته شده مقطع        دارای کد ملی   فرزند                    اینجانب

عواقب و تبعات نسبت به تعهدات زیر مطلع و آگاه هستم و متعهد و ملزم می شوم آنها را رعایت نموده و در صورت استنکاف از آنها یا عدم اجرای تعهدات، 
کشور و قوانین و مقررات وزارت  حقوقی،آموزشی و مالی ناشی از آن را بر عهده گرفته و دانشگاه سمنان اختیار دارد مطابق با دستورالعمل های سازمان سنجش آموزش

 اینجانب اقدام نموده و هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت .  لغو قبولیعتف و مصوبات هیات امنا و شورای آموزشی دانشگاه نسبت به 
 تعهدات مالی دانشجویان نوبت دوم ) شبانه (:*
بعد از شروع کالس ها و قبل از را شهریه علی الحساب بوده و متعهد و ملزم می باشم الباقی  الکترونیکیدریافت شده در هنگام ثبت نام مطلع و آگاه هستم شهریه  -

 .واریز نمایمشروع امتحانات پایان نیمسال تحصیلی از طریق سامانه گلستان 
 افزایش می یابد.طبق تعرفه مصوب هیات امنا دانشگاه شهریه متغیر در آغاز هر سال تحصیلی مطلع و آگاه هستم  -
و باالتر و فرزندان و همسران ، فرزندان و همسران شهدا و آزادگان  %25کلیه پذیرفته شدگان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران )جانبازان مطلع و آگاه هستم  -

معرفی نامه مربوطه را از بنیاد لزم می باشم و متعهد و ماز پرداخت شهریه )طبق تعهد بنیاد شهید( معاف می باشند طبق ضوابط مربوطه و فرزندان و همسران آنان( 

. )ضمناً از تکمیل فرم وام شهریه جداً خودداری  ارائه نمایم شهید و امور ایثارگران شهرستان سمنان اخذ و به اداره کل امور آموزشی )امور مالی دانشجویان شهریه پرداز(
 (می نمایم

شهریه ثابت ،  ءباستثنا م( تقاضای انصراف نمای8/1400 /21)یک هفته پس از پایان ثبت نام الکترونیکی  تا و نام ثبت زمان از پسدرصورتی که مطلع و آگاه هستم -
 )شهریه ثابت عودت داده نمی شود(. ممبلغ واریزی را دریافت نمای الباقی ممی توان

 باید شهریه ثابت و متغیر متقاضای انصراف نمای ( و به بعد 8/1400 /21)یک هفته ای از پایان ثبت نام الکترونیکی  پس از مهلتدرصورتی که مطلع و آگاه هستم  -
 )عودت شهریه امکان پذیر نمی باشد(. م)کل شهریه همان ترم( را واریز نمای

 طبق نمایمشی( ارائه پس از شروع کالسهای آن نیمسال )طبق تقویم آموز را که در هر نیمسال تحصیلی چنانچه درخواست انصراف از تحصیلمطلع و آگاه هستم  -
 مقررات به نیمسال مورد نظر شهریه تعلق می گیرد.

 تعهدات آموزشی : *
مقررات وزارت عتف  مطلع و آگاه هستم در صورت انصراف از دوره روزانه ، برای دریافت مدارک تحصیلی مقطع قبلی متعهد و ملزم به لغو تعهد آموزش رایگان طبق-

  .( می باشم آقایانو تعیین وضعیت نظام وظیفه ) برای و تسویه حساب با دانشگاه سمنان 

صورت انصراف از دوره نوبت دوم ) شبانه ( ، برای دریافت مدارک تحصیلی مقطع قبلی متعهد و ملزم به تسویه حساب با دانشگاه سمنان و  مطلع و آگاه هستم در-
  ( می باشم .   ایانآقتعیین وضعیت نظام وظیفه ) برای 

({ مطابق با دستور آقایاننظام وظیفه )برای  -فرم های ثبت نام   –تحصیلی  –مدارک }هویتی  پستیمطلع و آگاه هستم ثبت نام قطعی از اینجانب منوط به تحویل -
 العمل های سازمان سنجش و وزارت عتف بوده و متعهد و ملزم به رعایت آنها می باشم . 

ارسال دانشگاه سمنان  اطالعیه ،به صورت پست پیشتاز برایکه باید مدارک ثبت نامی را طبق تاریخ تعیین شده در و متعهد و ملزم می باشم هستم  ع و آگاهمطل-
 . نمایم

آموزش و پرورش صورت از طریق سامانه برخط وزارت  6-3-3که استعالم ارزش تحصیلی مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام جدید آموزشی مطلع و آگاه هستم -
صیلی ارائه شده تطابق خواهد پذیرفت چنانچه پاسخ استعالم ارزش تحصیلی از سامانه مذکور حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی به نتیجه نرسد و یا با مدارک تح

 نداشته باشد ،مطابق مقررات حکم انصراف از تحصیل صادر خواهد شد.

پرتال جامع سازمان نظام وظیفه ام مربوط به نظام وظیفه ویژه آقایانی که می بایست از معافیت تحصیلی استفاده نمایند را از طریق اقدمطلع و آگاه هستم می بایست -
 اقدام نمایم .  9/1400 /30 تاریخ متعهد و ملزم می باشم که به صورت کلی نسبت به تعیین وضعیت نظام وظیفه حداکثر تا انجام داده و عمومی 

نیمسال بوده و متعهد و ملزم  9دوره روزانه کارشناسی حداکثر مدت تحصیل آموزش رایگان برای دانشجویان  آگاه هستم طبق مصوبات هیات امنای دانشگاه مطلع و-
 پرداخت نمایم .دانشگاه می باشم از نیمسال دهم شهریه تحصیلی را طبق تعرفه مصوب هیات امنا 

نیمسال بوده و متعهد و ملزم می باشم از  9نوبت دوم شبانه  کارشناسی برای دانشجویاندانشگاه مطلع و آگاه هستم حداکثر مدت تحصیل با شهریه مصوب هیات امنا 
 پرداخت نمایم .  دانشگاه نیمسال دهم شهریه تحصیلی را طبق تعرفه مصوب هیات امنا

نیمسال و برای مقطع دکتری  10نیمسال ، برای مقطع کارشناسی پیوسته 5برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مطلع و آگاه هستم حداکثر مدت تحصیل -
نیمسال می باشد و متعهد و ملزم می باشم در صورت نیاز به سنوات مازاد در شروع آخرین نیمسال تحصیلی، تقاضای افزایش سنوات را تسلیم  16عمومی دامپزشکی 

هیات سی موارد خاص دانشگاه نموده و نسبت به مصوبات آن تمکین نمایم . ضمناً متعهد و ملزم می باشم هزینه افزایش سنوات را طبق تعرفه مصوب کمیسیون برر
 پرداخت نمایم . دانشگاه امنا 

ه شماره دانشجویی                                رسید و متعهد و در تاریخ                      به رویت اینجانب                                      ب تعهدنامهاین 
 ملزم به رعایت آن می باشم . 

  نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                   

 امضا و تاریخ                                           


