فرم تعهد مقررات و ضوابط آموزشی و مالی
فرم شماره 2
 دانشجو موظف است در هر ترم هنگام ثبت نام ،شهریه خود را بصورت کامل بپردازد.
 هرگاه دانشجو از ادامه تحصیل منصرف شود هزینه ترم های گذرانیده شده به او مسترد نخواهد شد.
 در صورت تمایل دانشجو به استفاده از مرخصی تحصیلی ،پرداخت شهریه ثابت نیمسال بهه ننهواع نلهی ااحسها
اازامی است.
 در صورت حذف اضطراری درس(مشروط بر موافقت امور آموزش)دانشجو باید هزینه ثبهت نهام مجهدد آع درس را
نیز بپردازد.
 هر گاه دانشجو نالوه بر دروس ارائه شده در دانشگاه بنا به درخواسهت خهود تمایهل بهه مهمهاع شهدع در یکهی از
دانشگاه های غیر دواتی دیگری را داشته باشد،در صورت موافقت دانشگاه مبدا و مقصد ،باید هزینهه آع را شخصها
متقبل شود.
 چنانچه دانشجو بنا به دالیلی مانند مشروطی از ادامه تحصیل محروم گردد ،هزینه های مربوط بهه نیمسهال ههای
گذشته قابل استرداد نخواهد بود.
 در صورت تمایل دانشجویاع به استفاده از کالسهای فوق برنامه برگزار شده توسط دانشگاه  ،پرداخهت هزینهه بهر
نهده دانشجو خواهد بود.
 دانشگاه فاقد خوابگاه دانشجویی است و از این بابت مسئوایتی ندارد ،ایکن چنانچه تسهیالتی در این رابطه فهراه
گردد دانشجویاع داوطلب شخصا موظف به پرداخت هزینه آع خواهند بود.
 دانشجویاع موظف به پیگیری مستمر اطالنات و اخبار ارائه شده در سایت و کانال دانشگاه می باشند.
 کلیه دانشجویاع ملزم به مطااعه آیین نامه ها و قوانین آموزشی و امتحانات ارائه شده در سایت دانشگاه می باشند.
 کلیه دانشجویاع در طول دوراع تحصیل خود ملزم به استفاده از سامانه آموزشی دانشگاه به منظور اطالع از نمرات
و ثبت نام و انتخا واحد می باشند.
 تغییر سانت کالس امکاع پذیر نمیباشد.

 در برخی از دروس که نمرات آزموع ورودی دانشجو از حد تعیین شده کمتر باشد ،بنا به تشخیص دانشگاه دروس
پیش نیاز به دانشجو ارائه خواهد شدکه ملزم به گذراندع آع می باشد .هزینه دروس پیش نیاز همانند دروس پایهه
می باشد .نمره دروس پیش نیاز و جبرانی در کارنامه ثبت ،وای در معدل نیمسال و کهل دانشهجو محسهو نمهی
گردد.
 کالس هایی که به دالیل غیر قابل پیش بینی (به غیهر از تعطهیالت رسمی)تشهکیل نشهود در اواهین فرصهت بهه
صورت جبرانی برگزار خواهد شد.
 غیبت بیش از سه جلسه در هر درس در صورت موجهه بهودع ،موجهب محرومیهت از امتحهاع (حهذف درس) و در
صورت غیر موجه بودع غیبت ها موجب نمره صفر در آع درس می گردد .موجه یها غیهر موجهه بهودع غیبهت بهه
تشخیص دانشگاه می باشد.
 طول دوره تحصیل در مقطع کارشناسی  8نیمسال و در مقطع کارشناسی ارشد  4نیمسال است و اضافه شهدع آع
در موارد استثناء نیاز به اخذ مجوز از دانشگاه دارد.
 حداقل نمره قبهوای در ههر درس انه از دروس جبرانهی و یها دروس اصهلی در دوره کارشناسهی  01و در مقطهع
کارشناسی ارشد  02از  21است.
 حداقل واحد یک نیمسال تحصیلی در مقطع کارشناسهی  04واحهد و در مقطهع کارشناسهی ارشهد  8واحهد مهی
باشد.تبصره  :0ثبت نام در آخرین نیمسال تحصیلی با واحد کمتر بنا بر تایید دانشگاه بال مانع است.
 دانشجو می تواند با کسب موافقت دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر از یک ترم مرخصهی تحصهیلی و در
مقطع کارشناسی از دو ترم مرخصی تحصیلی استفاده نماید ،ایکن نواقب این کار از نظر نها همهاهنگی در برنامهه
دروس ترم های بعد که ممکن است دوره تحصیلی را طوالنی تر کند به نهده دانشجو می باشد.
 در صورتی که دانشجو بدوع کسب موافقت دانشگاه در موند مقرر ثبت نام ننمایهد از ادامهه تحصهیل محهروم مهی
شود.
اینجانب ………………………………..ثبت نام خود را با قبول مقررات مربوط به این دانشگاه انجام داده
و متعهد می گردم که کلیه مفاد آن را رعایت نمایم.ضمناً کلیه عواقب ناشی از عدم مقرررات فروب بره
عهده اینجانب خواهد بود.
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