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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل                                        

 واحد بین الملل                                                                     

 

کدملی .............................. اینجانب ....................................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ................................ 

 ........رشته تحصیلی ....................

 ...................................................به نشانی فعلی: ..............................................................................................................

اعالم می نمایم که از کلیه مقررات و ضوابط واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل که در این تعهدنامه به اختصار 

نامیده می شود ، مطلع بوده و ضمن قبولی تمامی این شرایط تعهد می نمایم که به صورت الزام آور دقیقاً « واحد بین الملل»

یا امه رفتار نمایم و چنانچه در هر زمان به تشخیص واحد بین الملل ، غیر واقعی بر مبنای تعهدات مندرج در این تعهدن

مخدوش بودن مدارک و اطالعات ارائه شده برای آن واحد محرز گردد و یا قصور و کوتاهی در اجرای تعهدات فوق از سوی 

تحصیلی به هر نحوی که شایسته  اینجانب صورت گیرد آن دانشگاه حق دارد ضمن ممانعت از تحصیل اینجانب در هر مقطع

 در مقابل واحد بین الملل تعهد می نمایم که:بداند با من برخورد نماید بدینوسیله اینجانب ضمن عقد خارج الزم 

 واجد کلیه شرایط پیش بینی شده در اطالعیه پذیرش دانشجو در واحد بین الملل می باشم. .1

 هداشت ،درمان و آموزش پزشکی را رعایت نمایم.باطی وزارت بضکلیه ضوابط و مقررات آموزشی و ان .2

موظف به احراز شرایط الزم برای پیشرفت و ارتقاء به سال باالتر می باشم و پرداخت شهریه و هزینه های مربوط به  .3

واحد بین الملل هیچ گونه حقی خارج از ضوابط آموزشی برای اینجانب ایجاد نمی نماید و در صورت عدم کسب 

 تخطی از مقررات طبق قوانین و ضوابط موجود با اینجانب رفتار خواهد شد. نمرات قبولی و

کلیه هزینه های تحصیلی )از جمله شهریه ، هزینه ایاب و ذهاب ، تغذیه ، مسکن و ...( با اینجانب بوده و واحد بین  .4

 الملل هیچ گونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.

گونه تقاضایی را در خصوص جابجایی و انتقال به هیچ یک از دانشگاهها و  با علم به این که واحد بین الملل هیچ .5

 مراکز آموزشی دیگر نخواهد پذیرفت ، در آن واحد مشغول به تحصیل می شوم.

از امکان متغیر بودن شهریه ساالنه تحصیلی مطلع بوده به موجب این تعهد نامه حق هرگونه ادعا و اعتراض در هر  .6

 غ اعالمی از طرف واحد بین الملل از خود سلب می نمایم.مرجع را نسبت به مبل

شهریه کامل هر سال را بر حسب رشته تحصیلی ، همزمان با ثبت نام و پیش از شروع ترم طبق اعالم واحد بین الملل  .7

 پرداخت نمایم.

حصیل و انجام صرفاً در صورت گذراندن واحدهای مقرر درسی رشته تحصیلی خود و اتمام پایان نامه و فراغت از ت .8

تسویه حساب های الزم با مراجع ذیصالح که توسط واحد بین الملل معرفی می گردند استحقاق دریافت مدرک 

 تحصیلی را خواهم داشت.

 



 

ساعت به اطالع دفتر دخانه تنظیم کننده سند و نیز وزارت  48در صورت تغییر نشانی خود ، مراتب را حداکثر  .9

برسانم در غیر این صورت کلیه اخطارها و ابالغ ها به محل مندرج در سند رسمی  علوم و سازمان امور دانشجویان

 ارسال شده و حق اعتراضی ندارم.

 تعهدات ضامنین:

............. کد ملی ز ...........اینجانب ................................ فرزند ....................... دارای شناسنامه شماره ......................... صادره ا

..................... تلفن همراه ......................... متولد ................... ساکن .................... کد پستی ........................... تلفن ثابت .

و اینجانب ................................ ساکن  ................................ .............................. کارمند ............................. کد پرسنلی

...... کارمند ............................. .................... کد پستی ........................... تلفن ثابت ...................... تلفن همراه ........................

یت و آثار سنلی ................................ ضمن اطالع و آگاهی از مفاد تعهدات آقا/خانم ................................ و علم به ماهکد پر

 این تعهدات ، در مقام ضامنین دانشجو ضمن عقد خارج الزم از موارد زیر مطلع و متعهد می شویم:

ت کامل و به نحو مطلوب و منطبق بر قوانین جمهوری اسالمی ایران و دانشجو تمامی تعهدات فوق را به صور .1

 قرارداد منعقده انجام دهد.

تمامی تعهدات دانشجو را تعهد خود و تخلف از هریک از مفاد آن را نقض تعهد شخصی خود دانسته و در صورت  .2

 دانیم.تخلف ، ضمانت اجراهای مندرج در این قرار داد را در مورد خود قابل اعمال می 

به عنوان ضامن دانشجو و مسئول انجام تعهدات فوق ، دانشگاه علوم پزشکی بابل را وکیل قانونی و وصی خود در  .3

تشخیص ایفاء یا عدم ایفاء تعهدات قانونی و قراردادی دانشجو و نیز تعیین میزان خسارات وارده ناشی از عدم 

ی دهیم به گونه ای که تشخیص مراجع مذکور انجام تعهدات و تعیین وجوه قابل پرداخت توسط دانشجو قرار م

صائب بوده و نیازمند کارشناسی و تعیین توسط هیچ مرجع دیگری نباشد. این تشخیص قطعی و غیرقابل اعتراض 

 در مراجع قضایی را از خود اسقاط می نمکاییم.بوده و حق مراجعه و طرح دعوا و شکایت و اعتراض 

مراجعه به مراجع قضایی و یا هرطریق قانونی دیگر از اختیارات وزارت علوم  اخذ خسارت از طریق صدور اجرائیه یا .4

 یا سازمان امور دانشجویان می باشد.

تعهدات مندرج در این سند مستقل از یکدیگر بوده و ایفاء ، لغو یا بطالن احتمالی بخش یا بخش هایی از آن ، به  .5

 تمام سند سرایت نخواهد کرد.

ه و دانشگاه علوم پزشکی بابل می تواند علیه هر یک از اینجانبان به صورت مجزا و یا به تعهد ضامنین تضامنی بود .6

 صورت همزمان به هر طریق قانونی اقدام نمایند.
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