
 

  

 به نام خدا

  ل تخصصی تحصیالت تکمیلی پورتا
 

 و تعهد نامه آموزشی انضباطی آیین نامه

 

 مشخصات داوطلب: 

              .............................................. کد ملی : ..........................................نام پدر :  .......................................... :و نام خانودادگی نام 
 

  31/    /              تاریخ تولد  :.............   ............................... شماره شناسنامه : ......................................... سپورت :شماره پا

 
 از حقوق دانش با توجه به قداست علم و اخالق و محیطهای آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسالمی و ضرورت دفاع و حراست

 ،پژوه باشد پژوه مکلف است در طول زمان تحصیل و در محیط موسسه از ارتکاب هر عمل که خالف شئون و حیثیات دانش دانش ، پژوهان

 وی برخورد میشود .با  باطیضان خودداری کند . در غیر اینصورت بر اساس مفاد آئین نامه

 فصل اول : ترکیب اعضای کمیته انضباطی 

 ات فصل دوم : تخلف

 فصل سوم : تنبیهات
 فصل اول : ترکیب اعضای کمیته انضباطی

 رئیس موسسه  .1

، یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه و یا معااون  تبصره  : چنانچه رئیس موسسه به هر دلیلی نتوانست در جلسه کمیته انضباطی شرکت کند 

 اجرایی وی میتوانند به جای وی در جلسه حضور یابند .

 آموزشی . مدیر واحد 2

 . یکی از مدیران و کارکنان داخلی3

 تبصره : نفر سوم بر اساس  میزان آگاهی نسبت به تخلف انجام شده انتخاب میشود .

 فصل دوم : تخلفات 

 ) از قبیل تهدید ، تمیع ، توهین ، ضرب و جرح ، جعل ، سرقت ، رشوه (  پژوهان تخلفات عمومی دانش .1

 :  آموزشی تخلفات .2

 تقلب در امتحان .    .         

 فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگر در امتحان ..             

 ارتکاب هر عملی که موجب اخالل یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های موسسه شود ..             

 وسسه ایراد خسارت به اموال م.             

 تخلفات سیاسی :  .1
 ابسته به آنها یا کتمان واقعیات عمده نسبت به خود و یا گروهکهای محارب یا مفسد یا افراد ودادن اطالعات خالف   .

 عضویت در گروهکهای محارب یا مفسد ا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها.. 

 تب الحادیغ به نفع گروهکها و مکافعالیت و تبلی. 

 توهین به شعائر اسالمی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسالمی ) مانند : شعار نویسی ،خش اعالمیه و ..... (  .

 : تخلفات اخالقی. 4

 استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش ، تکثیر ، توزیع این گونه مواد .          .

 توزیع این گونه وسایل. واستفاده از نوارهای ویدیویی یا صوتی یا لوحه های رایانه ی مستهجن یا مداخله در خرید و فروش          . 

 عدم رعایت شئون اجتماعی  -رعایت پوشش اسالمی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل عدم  .         

 یا تکثیر کتب ، مجالت ، عکسهای مستهجن و یا آالت لهو لعب استفاده یا توزیع           .

 انجام عمل منافی عفت. تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع و  - داشتن رابطه نامشروع .          

 ایجاد بلوا و آشوب در محیط موسسه.  .        

 

 



 

 
 

 فصل سوم : تنبیهات 

           آن یکی و یا ترکیبی از موارد زیر باشد اساس نوع تخلف و شدتمی تواند بر تنبیهات ،پژوه دانشکمیته انضباطی موسسه نسبت به حکم با 

 احضار و اخطار شفاهی          .      

  .پژوه  .          اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانش

 پژوه . .          اخطار کتبی  و درج در پرونده دانش

 پژوه در مواردی که تخلف ، منجر به ایجاد ضرر و زیان به موسسه شده  باشد . دریافت خسارت از دانش     .     

     پژوه از موسسه  اخراج دانش        .        

حکام  روز اداری از تاریخ رویت  11پژوه می تواند ظرف مدت  دانش: در مورد احکامی که کمیته انضباطی موسسه صادر می کند .  1تبصره 

 اولیه ، اعتراض خود را به کمیته انضباطی موسسه تسلیم کند تا در آن کمیته تجدید نظر شود .

 پژوه می تواند ظرف مدت دو هفته پس از ابالغ حکم ، دفاعیه خود را به کمیته انضباطی ارسال کند . : دانش 2تبصره 

 پژوه ، حداکثر ظرف مدت یکماه حکم قطعی را صادر می کند . : کمیته انضباطی پس از مالحظه دفاعیه  دانش 3تبصره 

پژوه از موسسه میشود . موسساه هیچگوناه تعهادی نسابت باه بااز        : در مواردی که حکم کمیته انضباطی منتهی به اخراج دانش 4صره تب

 نخواهد داشت .پژوه  پرداخت شهریه دریافت شده نسبت به دانش

 فصل چهارم : انصراف از دوره 

به صورت مکتوب به  شروع دورهقبل از تاریخ  روز 11حداقل در صورتی که کامل درصد ازکل شهریه  11صرفاً با کسر  انصراف از دوره       

 .امکان پذیر خواهد بود اعالم گردد دفتر مرکزی واحد آموزش

انصراف از دوره به هر دلیل از بیماری ، خدمت سربازی ، مشکالت شغلی ،عدم توانایی درس خوانادن، انتقاال وماموریتهاای اداری مساافرت     

 و غیره  غال، عدم تایید مدرک توسط سازمان محل اشت های داخلی و خارجی ،مشکالت خانوادگی و مشکالت مالی

 . ه انصرافی قابل قبول نخواهد بود هیچگونو  امکان پذیر نمی باشدحتی یک جلسه از یک درس در هر رشته پس از شروع 

تکمیل فرم ثبت نام پس از ، می باشد  مبدامرکز آموزش داوطلبان دوره های بین المللی با توجه به اینکه دوره ها تحت آیین نامه :  1تبصره 

   ان از دوره شهریه عودت نخواهد گردید . در هر زمبه کلیه دالیل ذکر شده در باال در صورت انصراف صدورکارت و 

   تعهد نامه:  پنجمفصل 

اعالم میدارم که از کلیه مفاد و  پورتال تخصصی تحصیالت تکمیلیدوره برگزار شده از طرف متقاضی ثبت نام در  اینجانببدینوسیله         

 راگواهی پایان دوره ، از قبولیبنده تفهیم نموده که بعد  از طرفی مرجع ثبت نام بهمندرجات تقاضا نامه ثبت نام کامال مستحضر گردیدم ، 

مورد  مدرکدریافت نمایم و به هیچ وجه در هنگام ثبت نام ذهنیتی مبنی بر اینکه به بنده  از طرف مرکز یا موسسه یا دانشگاه طرف قرارداد

که در ده و صرفا بعد از پایان دوره و قبولی در آزمون توسط مرجع ثبت نام برایم ایجاد نشتعلق گیرد ، در کشور ایران تایید وزارت علوم 

انجام تعهدات و تسویه حساب مالی )طبق جدول شهریه اعالم  که با اعالم خواهد شد محیط منتخب تعیین شده از ناحیه مرجع ثبت نام

 باشم . می محق در دریافت مدرک قبولی ذکر شدهفقط  ، شده( و عدم مدونیت به موسسه و پس از مدت تعیین شده

کامال ، فرم آیین نامه آموزشی ، دفترچه ثبت نام رشته و دوره مورد نظر را در پایان اعالم میدارم که کلیه مندرجات فرم تقاضا نامه ثبت نام  

و بعد شم و مورد تایید اینجانب می باشد و جدول شهریه ابالغ گردید و اینجانب متعهد به پرداخت طبق جدول مربوطه می با مطالعه نموده

 ت به امضاء نمودم .نامه ضمن پذیرش مندرجات آن مبادراز تفهیم از مفاد این تقاضا

 

                     امضاء -نام و نام خانوادگی                                                                                                

 

 اثر انگشت داوطلب

 


