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واحد بین المللی کیش

بسمه تعالی

اینجانب ......................................فرزند ............................به شماره شناسنامه .......................................
کد ملی ....................................پذیرفته شدده در رشدته .......................................واحد بین الملل کیش به
موجب این عهد اقرار و اعتراف صددحیو و صددریو و قانونی و شددرعی می نمایه که به نحو کامل و جامم از تمامی
قوانین و مقررات و آیین نامه ها و ضدواب

آموزشدی و تحلدیلی و دانشدجویی دانشدگاه آزاد اسدالمی واحد بین

الملل کیش و هزینه های واحد های بین الملل در ابتدا و اثنای تحلیل و نیز از متغیر بودن شهریه ها در نیمسال
امنای سدازمان مرکزی دانشدگاه آزاد اسدالمی و بر م نای شدهریه واحد بین

های آتی که مطابق با بخشدنامه هیت

الملل کیش(یک و نیه برابرنرخ شددهریه بخشددنامه های سددازمان مرکزی ) صددورت می ریرد اعالی یافته او و کلیه
هزینه های تحلیلی ازجمله شهریه  ،ایاب ذهاب  ،اقام
یک از هزینه های فوق نداشدته ونخواهد داشد
درسدی نشددو تارار درس مسدتلزو پرداخ

و ...را فراهه نموده ودانشگاه هیچگونه تعهدی در هیچ

ونیز به هر عل

تح

هر شدرایطی موفق به رذراندن واحدهای

هزینه ی علیحده براسداس ضدواب

واحد بین الملل کیش خواهد بود .

همچنین از عدو اماان پذیرش  ،انلراف و جابجایی و نقل و انتقال بلورت قطعی یا مهمان به سایر واحد های
دانشدگاهی دانشدگاه آزاد اسدالمی اعالی یافته او ومتعهد می رردو که درپذیرش تامیل یرفی
نمی نمایه و مسدتداد از ماده ی  10قانون مدنی جمیم شدرای

شدرک
ضددواب
صددح

و الزامات و تعهدات موضدوی این سدند و

دانشددگاه آزاد اسددالمی را پذیرفته و ق ول می نمایه و ملتزو قانونی در رعای
و سددالم

کامل عقل  ،روج  ،جسدده و با رضددای

600/000/000ریدال معدادل شدددلدد د
.......................... .................باب
امضدا و تعهد ضدمان

پرداخ

هیچ دانشدگاهی

این موارد می باشدده و در

کامل بدون هیچ رونه اضددطراری با اختیار تاو م ل

میلیون تومدان عی تعدداد .......................سددددتده بده شدددمداره

عدو انجاو تعهدات ویا انلدراف از تحلدیل به هرعل

را می نمایه و نیز امضدا و اثر انگشد

 ،در عول تحلدیل را
رسدانده و

را در دفتر اسدناد رسدمی به ث

تلدیق نموده و به دانشگاه ارائه می نمایه .

امضاء و اثر انگش

دانشجو

اینجانب .......................................به شدماره شدناسدنامه .............................کد ملی ..............................
..........................................فرزند ............................... ..صدادره از ....................اقرار می نمایه که ضدامن
م ل و سد دته های صدادرشدده و امضدا شدده و تعدات دانشدجو به دانشدگاه آزاد اسدالمی واحد بین الملل کیش می
باشده و متعهد به پرداخ

کلیه م ال قید شدده در این تعهد و سددته های صدادر شدده را بدون هیچ رونه عذر و

و بهانه ای در صدح

این تعهد را

شدر

در دفتر اسناد رسمی به ث

کامل عقل ،جسده و روج تضدمین پرداخ

می نمایه و امضدا و اثر انگشد

رسانده و تلدیق نموده و به دانشگاه ارائه می نمایه .
امضا و اثر انگش
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