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......... که در مقطع ...............................................  رشته ................................................  ...........................  فرزند .........................................اینجانب 

 :مؤسسه آموزش عالی آفاق پذیرفته شده ام، متعهد می شوم  ..................................

 □شاغلین نیروهای مسلح     □شاغلین طرح خدمت وظیفه     □معافیت دائم     □معافیت تحصیلی     □دارای کارت پایان خدمت 

 □ دارای دفترچه آماده به خدمت با تاریخ اعزام    .................................................     □مشمول       □در حین خدمت 

 مربوط را از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی ذیربط دریافت و ارائه نمایم.

در  از آنجایی که پس از شرکت در آزمون سراسری به خدمت اعزام شده ام و یا مطابق دفترچه آماده به خدمت تاریخ اعزام اینجانب -2

قطع بط در متاریخ ....................................... می باشد. متعهد می شوم با توجه به اینکه در رشته تحصیلی مربوط در گروه آزمایشی ذیر

ع طباالتر از کاردانی / کارشناسی پذیرفته شده ام، به نحوی در مقطع باالتر فارغ التحصیل شوم که حداکثر طول مدت تحصیلم به مقا

 ارت علوم، تحقیقات و فنآوری باشد.باالتر دو سال کمتر از طول مدت تحصیل در رشته های قبولی طبق ضوابط وز

بدیهی است با توجه به ثبت نام در دانشگاه آفاق چنانچه هر گونه مشکلی از نظر نظام وظیفه برای اینجانب بوجود آید مسئولیت آن  -9

چ عنوان پاسخگو نخواهد بود و هیچگونه ادعایی در ارتباط با ادامه تحصیل و عودت شهریه به عهده خودم می باشد و دانشگاه به هی

 نداشته باشیم.

 

 اینجانب ............................................ مسئولیت صحت کلیه مندرجات این فرم ها را به لحاظ قانونی بر عهده می گیرم.

 

 نام و نام خانوادگی                                                                              

 تاریخ و امضاء                                                                               

 

 

 3فرم شماره 

 و  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دوره کاردانی / کارشناسی فرم اخذ تعهد از فارغ التحصیالن

» داوطلبان مرد « پذیرفته شده در رشته های تحصیلی مربوط در گروه ذیربط در آزمون سال 1397 

در آزمون سراسری سال 5937  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در گروه آزمایشی ............................................. در رشته 

5- فارغ التحصیل ) حداکثر تا تاریخ 37/60/95 ( دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی / پیش دانشگاهی / هنرستان می باشم که گواهی 
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 تعهد نامه اخالقی :

مطالعه کرده و از محتوای آن کامال اطالع یافتم و در این راستا  بدینوسیله تعهد می نمایم که مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه دقیقا

شرعاً و قانوناً متعهد می شوم که در طول مدت تحصیل در دانشگاه و در دورانی که دانشجو محسوب می شوم، چه در فضاهای وابسته 

 عات نموده و از آن تخلف نکنم.را مرا به دانشگاه و چه خارج از آن، کلیه ضوابط و مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه

 اینجانب شرعاً و قانوناً تعهد می کنم که از انجام کلیه محرمات شرعی و اخالقی خودداری و مقررات آموزشی را رعایت نمایم.

با من  دانشجویانبدیهی است در صورت بروز هر گونه تخلف از طرف اینجانب، دانشگاه می تواند مطابق با مقررات و آئین نامه انضباطی 

 برخورد نماید.

 

 وضعیت مدارک ارائه شده در زمان ثبت نام :

 □مدارک اینجانب کامل می باشد 

اینجانب بدینوسیله متعهد می گردم چنانچه در مدارک و یا هر گونه اطالعاتی که به دانشگاه ارائه نموده ام مخدوش و یا مغایر با 

نب بوده و تابع قوانین حقوقی و مقررات دانشگاه می باشم. ضمناً هیچگونه اعتراضی هم نسبت واقعیت باشد، مسئولیت آن به عهده اینجا

 به عدم استرداد شهریه نخواهم داشت.

 □ مدارک اینجانب ناقص می باشد

ناقصه خود را که شامل موارد زیر می باشد به آموزش اینجانب .................................... تعهد می دهم تا مورخه .................................. مدارک 

تحویل دهم و اینجانب قبول می نمایم که در صورت عدم ارائه مدارک زیر ثبت نام اینجانب کان لم یکن گردیده و حق هیچگونه 

 اعتراضی را از این بابت نداشته باشم.

 مدارک ناقص :

 

 نام و نام خانوادگی                                                                               

 تاریخ و امضاء                                                                               

 

 4فرم شماره 

 فرم تعهد نامه انضباطی دانشجویان

 دانشجو   عکس 


