
ون مؤسسه آموزش عایلبه  اب  یتعهدات راه  انیرانیا یکیالکتر

  ................. ................ ش یگرا  ......... ............ ...... ... ............. رفته شده در رشتهیذپ ................... .........  میل کد  به.................. ... ........  فرزند...... .............................. .........  نجانبیا

 متعهد یم شوم: 

ن اسالم و يا يیکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي را دارم.  .1  اعتقاد به دين مبي 

ن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسالیمي را دارم.2  .پذيرفير

 .را دارم (به تشخيص مراجع ذيصالح)عدم سوء پيشينه کيفري .3

ي .4
 

 .را ندارم (به تشخيص مراجع ذيصالح)و هواداري احزاب و گروهکهاي محارب و ملحد  تشکيالبر وابستیک

ي نمايم. در غت  اين صورت مؤسسه یمي تواند مطابق ضوابط و مقررات اقدام  مراحل ارسال تائيديه تحصيیلي .5   .نمايدو ريز نمرات مقطع قبیلي خود به اين موسسه آموزش عایلي را پيگت 

 یمي نما6
ن ي و چارت درسي که موسسه براي اينجانب توسط اساتيد راهنما تعيي 

 يد را بصورت کامل انجام دهم. .تا پايان تحصيل در هر نيمسال تحصيیلي براساس تقويم آموزس 

ي .7 ، انرصافدر زمان قطع رابطه دانشجوبي ، انتقایلي ، عدم مراجعه، تعليق و اخراج( نسبت به تسويه حساب کامل با مؤسسه آموزش عایلي در ارسع وقت اقدام نمايم. در غت  )فارغ التحصيیلي

ي از آن بر عهد
 .ه اينجانب استاينصورت عواقب و خسارتهاي ناس 

در صورت عدم تطابق با اصل و يا مغايرت آنها با واقعيت، قبویلي و  ،صحیح و فاقد مغایرت یم باشد  اطالعات و مدارك ارائه شده در زمان ثبت نام آزمون و موسسه توسط اينجانب.8

ي هر گردد و حق اينجانب لغو  
اضن  مراتب را اطالع خواهم داد مینما از خود سلب یم را  گونه اعتر

ً
 .و در صورت تغيت  آدرس و تلفن رسيعا

م. هده مسئوليت عدم دريافت به موقع مکاتبات از طريق سامانه هاي موسسه به عرا دریافت نمایم و  اطالعات و پيام هاي آن را بررس،مداوم سامانه هاي موسسه .9  یم گت 

چه راهنمای.10 ایط و ضوابط عمویم و اختصاض مندرج در دفتر امون رعايت زمان فارغ التحصيیلي در مقطع قبیلي و را دارا یم باشم و  کنکور سازمان سنجش همه رس  وفق مقررات درج شده پت 

 .ارائه مدارک فارغ التحصيیلي معتت  عمل نمايم

ن نامه www.iranian.ac.ir با مراجعه به سايت اصیلي مؤسسه.11 ي ، انضباطي  های ضمن مطالعه آئي 
ي و انضباطي  ،و مایلآموزس 

، اخالقر ي
 

، فرهنیک ي
تا پايان مدت تحصيل کليه مقررات آموزس 

ن نامه هاي مذکور، مسئوليت عواقب آن  رعايت مقررات و  عدمو مایلي اين مؤسسه آموزش عایلي را رعايت نموده و در صورت  م. به عهده را آئي   یم گت 

ن تحصیل که وفق مقررات سازمان نظام وظيفه هيچگونه منعي براي تحصيل .12 ، اداري و مایلي آن نداشته و حي  ي
باشم و در صورت عدم رعايت اين موضوع مسئوليت هرگونه عواقب آموزس 

 .را خود راسا پذيرا باشم

ن استطاعت مایلي الزم کليه هزينه هاي مربوط به تحصيل خود را وفق مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و اين مؤسسه.13 ن شده به  که ضمن اعالم داشير آموزش عایلي در بازه هاي تعيي 

 .مؤسسه پرداخت نمايم

 .تر تا پايان ترم اول نواقص مدارک پرونده خود را به اين مؤسسه آموزش عایلي ارائه نمايمکه حداک.14

ي مينمايم و هرگونه تصميم اتخاذ  الزم
له انرصاف از تحصيل خود تلقر ن شده توسط مؤسسه را در اين رابطه یمي  به ذکر است عدم ارائه مدارک مندرج در سايت موسسه را در مهلت مقرر به متن

ي از آن ب
ر و زيان ناس  ي نخواهم داشت. لذا مسئوليت عواقب احتمایلي و ضن

اضن  .اينجانب است عهدهپذيرم و نسبت به آن اعتر

ونيیکي  . 15 ات الزم براي آموزش الکتر ن ايط و امکانات و تجهت  ن را  رس  ، نمایم) تامي  ن ونيیکي موسسه همراه با دوربي  يک دستگاه کامپيوتر شخصي مناسب ضفا بمنظور استفاده از آموزش هاي الکتر

و  نت پشتيبان براي آزمون هاي الکتر ي هوشمند و اينتر
نت مناسب، گوس  نت ميکروفن و اينتر  (از ارائه دهنده متفاوت( دومنيیکي )اينتر

ي از طرف سازمان سنجش صادر نگردد ضمن  .16 ، چنانچه تاييديه نهابي
ن وط از داوطلبي  ي بر ثبت نام مش 

تعهد به پرداخت کل شهريه نيمسال، با توجه به دستور العمل سازمان سنجش مبنن

ي را از ختوسط مز تحصیل ادر هر مرحله ثبت نام اينجانب   .سلب یمي نمايم ود وسسه لغو خواهد شد و هرگونه ادعابي

ه و مدارک ارائه شده از طرف اينجانب با آگاهي کامل رعايت موارد فوق الذکر را متعهد یمي شوم و چنانچه در هر مرحله از تحصيل خالف اين تعهدات ثابت شود و يا اطالعات اعالم شد با  

ي ه رگوناصل اطالعات و مدارک مربوط مغايرت داشته باشد، مطابق ضوابط و مقررات با من رفتار شده و حق ه
اضن  .را از خود سلب یم نمایماعتر
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