تعهد نامه

اينجانب
ملي شماره

فرزند

به شماره شناسنامه

پذيرفته شده رشته ت حصيلي

و كد
به نشاني

با اعتراف و اذعان به اطالع كامل از كليه مقررات و ضوابط آموزشی،اداری ومالی پرديس دانشگاه لرستان كه در اين تعهد نامه به
اختصار پرديس ناميده می شود و قبول بدون قيد و شرط كليه اين مقررات ،صحت كليه مدارك و اطالعات ارائه شده به آن پرديس
را مورد تاييد قرار داده و تعهد مي نمايم كه به گونه الزام آور و بدون بازگشت دقيقا بر مبناي تعهدات مندرج دراين تعهدنامه رفتار
نمايم و چنانچه در هر زمان بنا به تشخيص و اعالم آن پرديس خالف مدارك و اطالعات ارائه شده و يا قصور و كوتاهي در اجراي
تعهدات فوق از سوي اينجانب اعالم شود پرديس حق دارد ضمن ممانعت از تحصيل اينجانب در هر مقطع تحصيلي به هر نحو
كه شايسته بداند وفق مقررات مربوط با من برخورد نمايد بدينوسيله اينجانب ضمن عقد خارج الزم در مقابل پرديس دانشگاه
لرستان كه در اين تعهدنامه به اختصار «پرديس» ناميده مي شود تعهد مي نمايم كه:
 -1كليه ضوابط و مقررات آموزشي و انضباطی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و دانشگاه لرستان را رعايت نمايم.
 -2واجد كليه شرايط پيش بيني شده در اطالعيه پذيرش دانشجودر پرديس مي باشم.
 -3كليه هزينه هاي تحصيلي از جمله شهريه ،اياب و ذهاب ،غذا و اقامت و غيره را پرداخت نموده و دانشگاه هيچ گونه تعهدي در
هيچ يك از موارد فوق ندارد.
 -4متعهد به تحصيل در پرديس بوده و هيچ گونه تقاضايي در خصوص جابجايي و انتقال به هيچ يك از دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي را نداشته و نخواهم داشت.
 -5اينجانب از ميزان شهريه ثابت و متغير آن پرديس براي رشته تحصيلي موردنظر در نيمسال جاري ،و متغير بودن شهريه هاي
مذكور درنيمسال هاي آتي آگاهي كامل داشته به موجب اين تعهدنامه متعهد به پرداخت شهريه كامل (ثابت و متغير) درهر نيمسال
برحسب رشته تحصيلي همزمان با ثبت نام و پيش از ورود به دوره مي باشم.
 -6چنانچه به هر علت تحت هر شرايطي موفق به گذراندن واحدهاي درسي نشدم تكرار درس مستلزم پرداخت هزينه عليحده
براساس ضوابط پرديس خواهد بود اين ترتيب در مورد انتخاب واحدهاي اضافي از سوي دانشجو نيز مجري مي باشد.
ً
 -7متعهد مي گردم كه صرفا در صورت گذراندن واحدهاي مقرر درسي رشته تحصيلي خود و تكميل و دفاع از پايان نامه
كارشناسي ارشد ،استحقاق دريافت مدرك تحصيلي را خواهم داشت و در صورت جمع نبودن شرايط مقرر ،هيچ مدركي به
اينجانب اعطاء نخواهد شد و به موجب اين تعهدنامه حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نمايم .ضمنا صدور گواهی
موقت پايان تحصيلی و دانشنامه منوط به تسويه حساب كامل مالی و اداری با پرديس خواهد بود.
 -8در صورت عدم انجام تعهدات مذكور يا انصراف ،اخراج يا ترک تحصيل به هر علت پرديس می تواند كليه هزينه ها و خسارات
ً
وارده را متضامنا از اينجانب يا ضامن و يا هر دو بدون هيچ قيد و شرط وصول و دريافت نمايد.

ً
ضمنا آقا/خانم
از

فرزند
كارمند رسمی شاغل در

دارای شماره شناسنامه

صادره
ساكن

به عنوان ضامن دانشجوی مذكور حاضر و متعهد گرديد كه چنانچه دانشجوی مرقوم بر خالف تعهدات خود به شرح فوق عمل
ً
نمايد پرديس حق دارد بدون نياز به رعايت هيچگونه تشريفات وصرفا با اعالم به دفتر خانه از طريق صدور اجرائيه يا ساير مراجع
قضائی نسبت به وصول خسارات وارده به پرديس تا مبلغ اعالمی دانشگاه به نرخ يوم االداء از اموال و دارايی اينجانب اقدام نمايد.
ً
آقايان (دانشجو و ضامن) متفقا اظهار داشتند:

ضمن عقد خارج الزم پرديس را وكيل خود در زمان حيات و وصی خود در زمان ممات قرار داديم در صورتيكه برخالف تعهدات
مذكور عمل گردد پرديس محق و مختار است كه تا مطالبات و خسارات احتمالی وارده را از تاريخ تنظيم سند تعهد فوق الذكر به
نرخ يوم االداء از اموال اينجانبان و منفردا يا متضامنا استيفا نمايد و اينجانبان حق هيچگونه اعتراض نداريم.
ضمنا در صورت غير مرتبط بودن رشته تحصيلی كارشناسی اينجانب دانشجو ،ثبت نام قطعی منوط به اخذ معدل چهارده به باال در
دروس ارائه شده در نيمسال اول خواهد بود .در غير اين صورت ادامه تحصيل اينجانب كان لم يكن تلقی خواهد گرديد .

امضاء دانشجو

امضاء ضامن

