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پذیرفته شده رشتهبا کد ملیاحترماً، اینجانب
متعهد می گردم:مقطع 

0

"تعهد نامه"
اداره محترم آموزش؛

1-  پیامک تلفن همراه خود را جهت دریافت اطالعیه هاي مؤسسه فعال نموده و وب سایت مؤسسه را به صورت هفتگی مطالعه می کنم.
با توجه به اینکه تمامی اطالعیه هاي مؤسسه از طریق پیامک و وب سایت اطالع رسانی می شود، در صورت اطالع نیافتن دانشجو، مؤسسه هیچ گونه 

مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

تاریخ:

2- متعهد می شوم در صورت یکسان نبودن نمرات اعالم شده به سازمان سنجش آموزش کشور و نمرات موجود در مدارك تحصیلی، ثبت نام اینجانب باطل 
و قبولی دوباره، به شرط پذیرش سازمان سنجش آموزش کشور باشد.

                                                                                                                       

3- با اطالع کامل از اینکه دانشجوي ورودي جدید حذف اضافه نداشته و در صورت انصراف از ادامه تحصیل، شهریه ثابت و متغیر پرداختی مسترد نخواهد 
شد، متعهد می شوم، طبق واحدهاي انتخابی شهریه خود را پرداخت نمایم.
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