
   آزاد اسالمی ادامه تحصیل دانشجویان دانشگاههای دولتی در دانشگاه 
  و سایر مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی غیر انتفاعی

 
  دانشگاه

  موسسه آموزش عالی
  

 عالی    شماره یک از مجموعه دستورالعملهای اجرایی وزارت فرهنگ و آموزش                            العمل  بدینوسیله دستور
عی نوع اول به        ادولتی غیر انتف      ؤسسات آموزش عالی غیر         سایر م  رد دانشگاه آزاد اسالمی و               در مو   

  :شرح زیر ابالغ می گردد
  

در دانشگاه آزاد اسالمی و سایر ادامه تحصیل دانشجویان دانشگاههای دولتی 
  انتفاعی نوع اول لتی غیرودمؤسسات آموزش عالی غیر

  
 مراکز آموزش عالی تحت            ها و دیگر   جویان یا فارغ التحصیالن دانشگاه               در صورت تقاضای دانش          

نمرات خود جهت ادامه تحصیل در دانشگاه                 نگ و آموزش عالی برای دریافت ریز             وزارت فرهپوشش 
 انتفاعی نوع اول، رعایت موارد زیر الزامی                      آموزش عالی غیردولتی غیر             سسات  اسالمی و سایر مؤ     آزاد    

  :ستا
 نداشته باشد،    ام وظیفه   تعهد آموزش رایگان یا نظ           التحصیل   در صورتی که دانشجو یا فارغ              -1

 یا   دانشجو یخواست کتب  تواند، پیرو درمیمؤسسه  / دانشگاه

  .التحصیل ریز نمرات مربوط را مستقیما در اختیار او قرار دهد فارغ     
ته باشد، ریز نمرات یا گواهی             چنانچه دانشجو یا فارغ التحصیل تعهد نظام وظیفه داش                    :   تبصره  

سسات آموزش عالی        به دانشگاه آزاد اسالمی و سایر مؤ               رمانه   ت از تحصیل به صورت مح       فراغ   
  .انتفاعی نوع اول منعکس شودغیردولتی غیر

باید به یکی از طریق زیر            چنانچه دانشجو یا فارغ التحصیل تعهد آموزش رایگان داشته                           -2
  :عمل شود

را به     صورتیکه دانشجو یا فارغ التحصیل بدهی ناشی از تعهدات آموزش رایگان خود                                در  -1-2
  . فوق عمل شود1صورت یکجا پرداخت نماید مطابق بند 



از                                    -2-2 ناشی  بدهی  پرداخت  به  قادر  دلیل  هر  به  لتحصیل  ا فارغ  یا  نشجو  دا در صورتیکه   
مربوط به     تعهدات آموزش رایگان خود به صورت یکجا نباشد، طبق آیین نامه تقسیط بدهی                               

 دفتر وزارتی        71/ 2/ 9 مورخ    11/ 1591   رایگان که طی نامه شماره          هزینه های تحصیلی آموزش         
  .به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ابالغ شده، رفتار شود

مان  خواست تعویق انجام تعهدات آموزش رایگان خود را تا ز                            در صورتیکه دانشجو در          -3-2
تواند با اخذ تعهد رسمی،           سسه می مؤ /   فراغت از تحصیل در مقطع باالتر داشته باشد، دانشگاه                     

ه دانشگاه آزاد اسالمی یا سایر             تعهد نامه ب    را به صورت محرمانه همراه با کپی                 مرات وی    ریز ن   
  .انتفاعی نوع اول ارسال نمایدمؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیر

ل دانشگاه آزاد اسالمی یا سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی                          العم   به موجب این دستور       -3
فوق، تا ارائه تسویه حساب از طرف دانشجو یا                        2-3بند  ند در اجرای       نوع اول موظف         انتفاعی   غیر 

که                                         ن  یگا ا ر موزش  آ تعهدات  ز  ا ناشی  بدهی  خت  ا د پر بر  مبنی  لتحصیل  ا غ  ر یید     فا تا به 
ت و مدارک ارسالی از           نمرا   متبوع رسیده باشد، از تحویل ریز              وزارت     مؤسسه دولتی یا     / دانشگاه    

تحصیلی مربوط       مدارک       و    نمرات      تحویل ریز    از  همچنین  موسسه دولتی و      / طرف دانشگاه      



  
  
  

  فرم تعهد نامه
  

  )این فرم باید در دفتر اسناد رسمی بصورت سند محضری تنظیم شود : ( توجه
  

  اسنامه        فرزند                   دارای شماره شناینجانب                         
   سال          رشتهفارغ التحصیل/ صادره از              متولد                   دانشجو

  مدرسه عالی 
                                                       ساکندانشکده
  دانشگاه

  
که جهت ادامه تحصیل نیاز به ریز نمرات تحصیلی دارم متعهد میشوم بدون اجازه کتبی و قبلی 

 پس از انجام فرهنگ و آموزش عالی محل تحصیل خود را تغییر ندهم و متعهد می شوم وزارت
مفاد قانون تامین وسائل و طبق تحصیالت یا هرگاه که وزارت فرهنگ و آموزش عالی مقتضی بداند 

 و مقررات مربوط به آن به میزانی که 1353امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 
مایم و طبق مقررات مذکور و سایر مقررات مصوب برذمه اینجانب است در داخل کشور خدمت ن

وزارت فرهنگ و آموزش عالی و شهریه و کمک در صورت تخلف از موارد فوق کلیه هزینه های 
های دریافتی و هزینه های مربوط به استفاده از آموزش رایگان را به هر میزانی که وزارت فرهنگ و 

لی تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عا. آموزش عالی تعیین کند به آن وزارتخانه پرداخت نمایم
راجع به زمان وقوع تخلف و کیفیت آن و میزان و کمیت طلب و خسارات وارده غیر قابل اعتراض و 

دانشجوی فوق متعهد شد کلیه . خانه خواهد بود صدور اجرائیه از طریق  این دفترموجب تقاضای
و بدهی خود را به وزارت فرهنگ و آموزش عالی بنا به تشخیص وزارت مذکور یکجا پرداخت نماید 
 اعالم وزارت فرهنگ و آموزش عالی دانشجویان به دفترخانه مورد قبول دانشجو بوده و غیر قابل

  .   اعتراض است
                                                    


