
  تعهدنامه تحصيل در مراكز بين الملل دانشگاه پيام نور
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الملـل دانشـگاه پيـام نـور و قبـول بـدون قيـد و شـرط كليـه ايـن مقـررات و ضـوابط، تعهـد               اطالع كامل از كليه مقررات و ضـوابط تحصـيل در مراكـز بـين    

بدون بازگشـت، بطـور دقيـق بـر مبنـاي تعهـدات منـدرج در ايـن تعهدنامـه عمـل و رفتـار نمـايم. چنانچـه در هـر زمـان بنـا                 آور و  نمايم كه به گونه الزام مي
بــه تشــخيص و اعــالم دانشــگاه، مطلبــي خــالف مــدارك و اطالعــات ارائــه شــده احــراز و اعــالم شــود، يــا قصــور و كوتــاهي در اجــراي تعهــدات ذيــل از 

ه حـق دارد ضـمن ممانعـت از تحصـيل اينجانـب در هـر مرحلـه، بـه هـر نحـوي كـه شايسـته بدانـد بـا مـن رفتـار                 سوي اينجانب مشخص گردد، آن دانشگا
شـود، مـوارد زيـر را نيـز      ناميـده مـي  » دانشـگاه «نمايد. همچنين اينجانب ضمن عقد خـارج الزم، در مقابـل دانشـگاه پيـام نـور كـه از ايـن پـس بـه اختصـار           

  نمايم:  تعهد مي
 رت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه را رعايت نمايم.ات آموزشي و انضباطي وزكليه ضوابط و مقررا -1

 ها و فرق مخالف جمهوري  اسالمي ايران را ندارم. هيچگونه وابستگي و عضويت در گروه -2

  صحت كليه مدارك و اطالعات ارائه شده به آن دانشگاه را متعهد مي شوم. -3
طالعيـه پـذيرش دانشـجو و فـرم ثبـت نـام در مراكـز بـين الملـل دانشـگاه ازجملـه داشـتن گذرنامـه معتبـر، رواديـد                بيني شده در ا واجد كليه شرايط پيش-4

  معتبر كشور محل تحصيل، داشتن معدل مورد اشاره و ساير موارد مي باشم.
ان هســت، تعهــد مــي نمــايم چنانچــه كشــور محــل تحصــيل اينجانــب از جملــه كشــورهاي مشــمول لغــو رواديــد بــراي اتبــاع جمهــوري اســالمي ايــر  -5

بعــد از امتحانــات پايــان تــرم) ارائــه نمــايم. در صــورت عــدم  دو هفتــههــر ورود و خــروج خــود را در اســرع وقت(حــداكثر تصــوير گذرنامــه ممهــور بــه م
نـب حـق هـيچ گونـه اعتراضـي      ارائه اين سابقه، دانشگاه اجازه دارد از ثبـت نـام اينجانـب در نيمسـال بعـدي و ادامـه تحصـيل بنـده جلـوگيري كنـد و اينجا          

  ندارم. 
كليه هزينه هاي تحصـيلي از جملـه شـهريه، و غيـره را شخصـاً فـراهم نمـوده و دانشـگاه هـيچ گونـه تعهـدي در قبـال هزينـه هـاي تحصـيل و آمـوزش                 -6

  بنده نداشته و نخواهد داشت.  
خصـوص انتقـال بـه هـيچ يـك از مراكـز داخـل دانشـگاه و نيـز           متعهد به تحصـيل در نماينـدگي فـوق الـذكر دانشـگاه بـوده و هـيچ گونـه تقاضـايي در         -7

ديگر دانشگاهها و مراكـز آمـوزش عـالي را نداشـته و نخـواهم داشـت. الزم بـذكر اسـت درخواسـت مهمـان موقـت و تغييـر محـل آزمـون، تـابع شـرايط و                 
  مقررات دانشگاه خواهد بود.

تحصــيل در مراكــز بــين الملــل دانشــگاه بــراي رشــته تحصــيلي ي مربــوط بــه آمــوزش وســاير هزينــه هــا متغيــر) واينجانــب از ميــزان شــهريه (ثابــت و -8
مورد درخواست، آگاهي كامل داشته و بـه موجـب ايـن تعهدنامـه حـق هـر گونـه ادعـا و اعتـراض در هـر مرجـع را در ايـن خصـوص از خـود سـلب مـي                 

  نمايم. 
هـاي آموزشـي در هـر نيمسـال، همزمـان بـا ثبـت نـام و بـه نحـوي كـه دانشـگاه مشـخص مـي                متعهد به پرداخت شهريه مشخص شـده و سـاير هزينـه    -9

 كند، مي باشم. در غير اينصورت دانشگاه مي تواند از طريق مراجع ذيصالح و قانوني نسبت به وصول، حقوق خود اقدام نمايد. 

آزمـون  نيـز  درس و انتخـاب واحـد   چنانچه به هر علت و تحـت هـر شـرايطي موفـق بـه گذرانـدن واحـدهاي درسـي و آزمـون جـامع نشـدم، تكـرار              -10
د بر اساس ضوابط دانشگاه خواهد بود.جامع، مستلزم پرداخت هزينه مجد  

اداري بــا دانشــگاه خواهــد ه تســويه حســاب كامــل مــالي ومنــوط، بــدانشــنامه ه گواهينامــه موقــت پايــان تحصــيلي وجملــدريافــت هرگونــه گــواهي از -11
  بود. 

طبـق مبلـغ اعـالم شـده توسـط دانشـگاه در اختيـار        را بـراي انجـام ايـن تعهـدات      (سـفته بـانكي)  متعهد مي گردم همزمـان بـا ثبـت نـام، ضـمانت الزم      -12
علـت ديگـر، خسـارت وارده بـه دانشـگاه را جبـران نمـايم.         دانشگاه قرار داده كه در صورت عدم انجـام تعهـدات يـا انصـراف يـا تـرك تحصـيل و بـه هـر         

  در غير اين صورت، دانشگاه حق استيفاي خسارت خود را بطور مستقيم و يا در مراجع صالحه به انحاء ممكن خواهد داشت.
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