
 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي ايران

 دانشگاه تهران           فرم ب 

 

 و (نوبت دوم ) تعهد نامه پذيرفته شدگان دوره شبانه 

پذيرفته شدگان دوره هاي مختلف شهريه پرداز آزمون ورودي تحصيالت 

  2931سال( دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل ) تكميلي 

 
 

 : متعهد مي شومموارد ذيل را               اينجانب                   

چنانچه در حال حاضر دانشجو  باشم طبق مقررات سازمان سنجش آموزش كشور و دفترچه شماره  .1

فارغ التحصيل  31/6/1312تا تاريخ  1312راهنماي شركت در آزمون تحصيالت تكميلي سال  1

و تسويه ور كتبي به دانشگاه اعالم در صورت عدم فارغ التحصيلي بالفاصله مراتب را به ط.شوم 

 .  حساب نمايم

ادامه ( غير دولتي  –دولتي ) يا دو دانشگاه تحصيلي در مدت تحصيل به طور همزمان در دو مقطع  .2

 .تحصيل ندهم 

چنانچه خالف اظهارات فوق ثابت شود و دانشگاه از ادامه تحصيل من در هر مرحله از تحصيل طبق  .3

هيچگونه اعتراضي جهت ادامه تحصيل در دانشگاه تهران را نخواهم  مقررات جلوگيري نمايد حق

 .حساب نمايم  و بال فاصله تسويه داشت

 

 

 :نام و نام خانوادگي 

 :امضاء       

 :تاريخ      



 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي ايران

 دانشگاه تهران           فرم ب 

 

 و ... (مربيان و  –نوبت دوم ) تعهد نامه پذيرفته شدگان دوره شبانه 

 ( نيمه متمركز )    Ph.D  آزمون ورودي دكتري

  2931سال 

 
 

 : متعهد مي شوماينجانب                                 موارد ذيل را 

و دفترچه شماره چنانچه در حال حاضر دانشجو  باشم طبق مقررات سازمان سنجش آموزش كشور  2

فارغ التحصيل  31/6/1312تا تاريخ  1312راهنماي شركت در آزمون تحصيالت تكميلي سال  1

در صورت عدم فارغ التحصيلي بالفاصله مراتب را به طور كتبي به دانشگاه اعالم و تسويه .شوم 

 . حساب نمايم 

ادامه ( غير دولتي  –دولتي ) ر مدت تحصيل به طور همزمان در دو مقطع تحصيلي يا دو دانشگاه د 1

 .تحصيل ندهم 

چنانچه خالف اظهارات فوق ثابت شود و دانشگاه از ادامه تحصيل من در هر مرحله از تحصيل طبق  9

مقررات جلوگيري نمايد حق هيچگونه اعتراضي جهت ادامه تحصيل در دانشگاه تهران را نخواهم 

 .داشت و بال فاصله تسويه حساب نمايم 

 

 

 :خانوادگي نام و نام 

 :امضاء       

 :تاريخ      
 


