
 

 نامهتعهد

 متعهد:

 تاریخ تولد صادره از .................. .......................... شماره شناسنامه به ............................. فرزند ................................ اینجانب 

 ..................................................................................بهه ددر   ................................................شماره ملی  .....................................

در پردیس دانشگاه شیراز پذیرفته شده ام و به موجب ایه    .............................. رشته .................................... در مقطعکه 

نامه ملزم و متعهد می گردم که از کلیه مفاد قانون و مقررات دموزشهی و مهالی و اناهیاآی دن دانشهگاه کهام       تعهد 

در دن  تعیینهی مطلع هستم و تعهد می نمایم و تعهد می نمایم به آور تمام وقه  تها پایهان دوره بهر اسها   هواب        

طور کلی به دلیلی موفه  بهه تحصهیل    شوم و یا بز ادامه تحصیل منصرف و چنانچه ا باشمدانشگاه به تحصیل مشغول 

در دن دانشگاه نگردم در همه موارد فوق دانشگاه ح  دارد کلیه خسارات وارده را به میزانی که تعیهی  مهی نمایهد از    

اینجانب مطالیه و دریاف  نمایند و تشخیص دانشگاه راجع به وقوع تخلف و کیفی  میزان خسارت قطعی و غیر قابهل  

اهد بود و نیز چنانچه اینجانب نشانی خود را تغییر دهم مکلف هستم فوراً مراتب را به دانشگاه اآ ع دهم اعتراض خو

  .و اخطاریه ها به محل تعیی  شده قطعی اس 

 از ..................... صهادره .به شماره شناسنامه .............................  فرزند خانم ................................ /دقای : مناً حا ر گردید

شاغل در نام و محل و شهرسهتان محهل   ...................... ......................شماره ملی  ......................... تاریخ تولد ......................

و سهاک  ددر    ......................................................................................................شهماره تلفه     و کار به آور کامل و دقیه  

 ثابههه  ...................  تلفههه  ...................... و شهههماره .........................  اقامههه  ....................................  دقیههه  محهههل 

پهردیس دانشهگاه شهیراز اختیهار تهام       و بهه  متعهد گردیهد ................................................... راه و هم ....................................

کهه در نتیجهه    دود به شرح فوق عمل و رفتهار نمایه  که نامیرده مرقوم بر خ ف تعهدات خمی نماید در صورتی تفویض

دد بهدون هیچگونهه تشهریفات و در ههر زمهانی و بهه ههر        منظور اصلی دن دانشگاه نسی  به مفاد ای  تعهد عملی نگر

گاه را از عی  المال میزانی که دانشگاه تشخیص دهد باب  وجه التزام دیون خسارات کامل میالغ مورد درخواس  دانش

. به منظور حس  انجام تعهدات دانشهگاه حه  دارد   و ای  تشخیص قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود مخود بپرداز

 مطالیات خود را از آری  اجرای ای  سند تامی  و مطالیه نماید.  

 

 امااء  ام :      اماا داوآلب )متعهد(:


