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  .........................................رشته دانشجوي.................... ............. ملی کد شماره به........ .............. فرزند......... ........................... اینجانب

  )       شبانه             انهزرو: (دوره                      کارشناسی           کاردانی: مقطع....................: ...................دانشجویی شماره

  :نمایم می تعهد

 .نمایم رعایت اي حرفه و فنی دانشگاه ضوابط و وزارتی هاي دستورالعمل بر منطبق را آموزشی مقررات کلیه -١

 همچون... و رفاهی آموزشی، ورزشی، محیطهاي دانشگاه، هاي محوطه خوابگاه، از اعم دانشگاه محیط در انضباطی ومقررات ضوابط تمامی -٢
 عدم و پسر و دختر بین متعارف غیر روابط و نامناسب آرایش و پوشش از اجتناب و دخانی مواد هرگونه و دخانیات استعمال ممنوعیت

 .نمایم رعایت را سیاسی و قانونی غیر تجمعات در شرکت

 قرار اینجانب دراختیار ورزشی و فرهنگی پژوهشی، آموزشی، فعالیتهاي جهت موقتاً یا دائماً که تجهیزاتی و مواد کلیه نگهداري و حفظ رد -٣
 .نمایم خسارت جبران تقصیر یا قصور اثبات صورت در و بوده کوشا گیرد می

 و عضویت سکونت محل و تحصیل محل استان کشور، در یقانون غیر هرمی شرکتهاي و سیاسی جریانات و گروهها احزاب، از درهیچیک -۴
 .ننمایم شرکت نیز آنها تجمعات و ها درنشست و نداشته فعالیت

 اردویی و رفاهی آموزشی، فعالیتهاي قبال در که...  و وام نوع هر و خوابگاه هاي اجاره شهریه، جمله از دانشگاه به مالی داتهتع صورت در -۵
 .نمایم اقدام آنها پرداخت براي شده تعیین مدت در و بوده بندپای آنها به باشم، پذیرفته

 اجتماعی، ،دانشگاه مقررات چارچوب در سیاسی هنري، فرهنگی،( برنامه فوق هاي برنامه در فعالیت یا عضویت در تمایل صورت در -۶
 و عضویت به مربوط مقررات کلیه و گردم می متعهد دانشگاه  ورزشی علمی، انجمن سیاسی، تشکل یا کانون در...) و ورزشی،علمی

 .باشم وفادار آنها به فعالیت و عضویت پایان تا و پذیرفته را آنها در فعالیت

 و قراردهد نظر مورد موضوع جریان در را اینجانب والدین بداند الزم که... و سیاسی اخالقی، ، تحصیلی زمینه هر در است مجاز دانشگاه -٧
 .بگذارد آنها اختیار در را الزم اطالعات فرزندشان سیاسی و اخالقی وضعیت تحصیل، حضور، نحوه درزمینه والدین درخواست یا سوال هر به متقابالً

 و انتظامات اداره سئولینم ، نگهبانان: جمله از دانشگاه در مسئول مقامات به آن ارائه از و داشته همراه همیشه را خود دانشجویی کارت -٨
 .بدانم عادي امري را موضوع این و نکنم خودداري امتحانی مراقبین

 .دهم قرار دانشگاه اختیار در صحیح و دقیق را دانشگاه درخواستی اطالعات کلیه -٩

 من با دانشگاه وضوابط مقررات ومطابق جلوگیري اینجانب تحصیل روند از تواند می دانشگاه مذکور، تعهدات نقص و تخلف صورت در - ١٠
 .است اینجانب عهده بر تخلفات این عواقب ومسئولیت نماید عمل

 .نمایم خودداري میهمان بعنوان خوابگاه و دانشگاه به دانشگاهها سایر دانشجوي و دانشجو غیر افراد آوردن از - ١١
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