
 تعهد دانشجو :

 31........................... متولد ....../......./............................. یجانب ........................................ فرزند ....................... صادره از ............................... کد ملاین

.........................    .................................................................... یهرراه ........................................ شممراره من . .......................................  ن ننممان  شممراره

 در داننگاه .................................. مقطع ............................... لی...................... کن اکنون منغو.   ن تحص( ...............................ی)ضرور یپستکد

 ییو از سو مینرایاستفاده م فنیصادره از حوزه نظام وظ یلیتحص تیو از معاف  اشمی............................................... م ییشمراره داننمجو    ن

 لنینوسممی د را دارم، رانیا یاسمم م یمروج از جرهور تیمرنوم ،سممر ازیصممادره و مدم انجام مدمت مقد   یلیتحصمم تی نا  ن معاف

 منظور انجام تعهد فو ،گردم و  ن از یاسممم م رانیدر زممان مقرر از کنمممور مرا   من ا   نیار ع ارتیم از انجمام ز   عمد  گردمیمتعهمد م 

 ،مممدم انجممام تعهممد یتمما نسممم ممت  ممن موارد احترممال  مینرممایم یمنوان ضممممامن معرف/ مممانم ........................................ را  ممن یآقمما

  اشد. انیو ستاد مرره و مت ات داننگاه ییداننجو جی س یپاسخگو

 : ضامنتعهد 

 31............................. متولد ....../......./........................... ی....................... صادره از ............................... کد ملجانب ........................................ فرزند این

..........................    ................................................................... یهرراه ........................................ شممراره من . .......................................  ن ننممان  شممراره

 ........................................ یمراجعت آقا لنینوسممیشمما ل در .........................................  د. ..............................( ......................ی)ضممرور یکدپسممت

 از سممفر مت ات مالیات یطیتحت هر منوان و شممرا یمتعهد اصممل کنیاسممت در صممورت  یهی.  دمینرایاز کنممور مرا  را ضممرانت م 

 موامل لنیوس ن ایمدم مراجعن  نا  ن اراده مودش  نکنیامم از ا د،یمراجعت ننرا رانیا یسم م ا یر  ن کنمور جرهور در وقت و زمان مقر

 سمممازمان صیو م لغ کن  اشمممد،  نا  ن تنمممخ  انینوع مسمممارت،  ن هر م هر کن از مهده مینرایم نیتضمممر نجانبی اشمممد، ا یقهر

 .مینرایرا از مود سلب و اسقاط م یو قانون یحقوق یهرگونن ادما لنینوسیو  د می رآ انیمرره و مت ات داننگاه و ستاد ییداننجو جی س

 

 

      

 نی ی اربع وی رارگاه دانشج ـق  تعهدنامه محضری 
 

 ..........  .............شماره : 
 ........................تاریخ : 

 تعالی هسم اب

( اشدیسند نر می ن تنظ یازیو ن کندیم تی)ث ت مهر و امضاء ضامن کفا

 ضامن یخانوادگو نامنام 

 محل امضاء و اثر انگشت

 یدفتر اسناد رسم هیدییتأ

 محل مهر و امضاء سر دفتر

 دانشجو یخانوادگنام و نام

 محل امضاء و اثر انگشت

 


