
  سمه تعالیاب

 تقاضا و تعهدنامه مهمانی فرم 

 در دانشگاه گلستان
 

 مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه گلستان

 باسلام و احترام

 ............................................................. شماره ملی .......................................... ...............شناسنامه  به شماره .....................................................................................اینجانب 

  ...............................  مقطع ............................................. رشته............................................ ی یانشجوبه شماره د...................................................... دانشگاه  دانشجوی

              .......... ................................................شماره تلفن همراه    □نوبت دوم)شبانه(  □دوره روزانه .......................... سال تحصیلی  .................. سال ورودی نیم

      ........................................................کد پستی   ......................................................................................................................................................................آدرس محل سکونت: 

متقاضی پذیرش به صورت مهمانی به دانشگاه گلستان در رشته  ............................................................. به شماره تلفن ثابت 

و پذیرش کلیه موارد با پرداخت شهریه مصوب هیات امناء دانشگاه گلستان  دوره نوبت دوم)شبانه(  ........................................................

 باشم.میزیر 

 

ام ههای مرتبط با رشتدارم که با علم و آگاهی از شرایط، امکانات، فضا و مکان تشکیل کلاساینجانب راسا ًاعلام می -1

 نمایم.هرگونه اجبار و یا اکراه میاین تقاضا و تعهد نامه به دور از  ءدر دانشگاه گلستان اقدام به امضا
 

دارم که با توجه به اینکه دانشگاه گلستان شرایط پذیرش مهمانی دانشجویان را در دوره اعلام می اینجانب رسما ً -2

بت ه نوروروزانه ندارد با پذیرش شرایط دوره شبانه این دانشگاه تقاضای موافقت با پذیرش مهمانی اینجانب را در د

 دانشگاه )دوره شبانه( دارم.دوم این 
 

گردم که تمام شااهریه تعیین شااده مقرر )ثابت و مت یر( را در موعد تعیین شااده براساااس این سااند متعهد می -3

( در طول مدت دوره مهمانی در شااهریه ثابت قبل از انتباو واحد و شااهریه مت یر تا پایان هفته شااشاام آموزشاای)

مالی ابلاغی از سااوی هیات امناء و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تمام و دانشااگاه گلسااتان مطاب  با مصااوبه های 

تواند براساس قوانین آموزشی کمال با رضاایت ااطر پرداات نمایم و در واورت عدم پرداات شاهریه، دانشاگاه می

اضای نداشااته و نبواهم گونه ادعا و اعتردوره شابانه، یا ساایر قوانین و موازین قانونی با اینجانب براورد نماید و هی 

 داشت.
 

این ساند، ح  هرگونه اعترا  را نسبت به مفاد این تعهد نامه از اود سلب نموده و ننانهه به  ءبا قبول و امضاا -4

ام را در موعد مقرر پرداات نمایم. دانشااگاه ااتیار تام دارد بلافاوااله از ادامه تحصاایل من هر علت نتوانم شااهریه

 .مربوطه اقدام کندو قوانین وول طلب اود )بابت شهریه مقرر( براساس ضوابط جلوگیری کرده و برای و
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