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 ،ضمن

آگاهی و اطالع از مفاد این تعهدنامه و مصوبات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دانشگاه شهید بهشتی و کلیه قوانین ،مقررات،
آییننامهها ،بخشنامهها و دستورالعملهای آموزشی و اداری ،متعهد و ملتزم میشوم که در طول دوره دکتری صرفاً به تحصیل و امور علمی
و آموزشی اشتغال داشته باشم و کلیه دستورات ،نظامات و مقررات اداری حاکم بر دانشگاه اعم از آییننامههای آموزشی ،انضباطی و غیره را
از هر حیث و تحت هر عنوان که مورد نظر دانشگاه باشد رعایت نمایم و در اوقات و ساعات مندرج در تقویم و برنامهی آموزشی دانشگاه و
همچنین برنامه اعالمی از سوی دانشکده و گروه آموزشی از اشتغال به هر گونه کار در دستگاهها ،شرکتها ،مؤسسات و مراکز مختلف اعم
از خصوصی ،دولتی و عمومی خودداری نمایم و صرفاً به امر تحصیل اشتغال داشته باشم .همچنین اظهار و تأیید مینمایم که مشمول هیچ
یک از ممنوعیتهای قانونی مربوط به ادامه تحصیل در دوره دکتری نیستم و مانع قانونی جهت عمل به تعهدات ناشی از تحصیل در
دوره ی مزبور برای اینجانب وجود ندارد .در صورتی که بر خالف مفاد این سند عمل نمایم ،دانشگاه مجاز خواهد بود از ادامه تحصیل
اینجانب و ارائهی کلیه خدمات آموزشی و اداری از جمله ثبتنام ،اختصاص خوابگاه ،صدور گواهی ،صدور کارت دانشجویی ،اعطای مدرک
تحصیلی ،استفاده از کتابخانه و غیره جلوگیری به عمل آورد و کلیه هزینههای انجام شده برای آموزش رایگان را مطالبه نماید .اینجانب حق
هر گونه اعتراض و شکایت نزد کلیه مراجع قضایی و اداری را نسبت به اقدام و تصمیم مزبور یا مطالبه هر گونه وجه ،از خود سلب و ساقط
نمودم .ضمناً متعهد می باشم که در صورت تغییر نشانی ،مراتب را فوراً به دانشگاه اطالع دهم .در غیر این صورت کلیه اوراق و اخطارهایی
که به نشانی سابق ارسال میشود ،ابالغ شده تلقی میشود و در این خصوص ،حق استناد به عذر عدم اطالع را نخواهم داشت.
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