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در قبال استفاده از امکانات و مزایای تحصیلی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره موارد ذیل را اخالقا و شرعا و قانونا متعهد میشوم:

 .1عمل به کلیه آئین نامه ها و مقررات موسسه اعم از آموزشی ،انضباطی ،اداری و غیره؛
 .2حفظ و رعایت موازین شرعی ،اخالق اسالمی و شئون روحانیت در تمام مراحل تحصیل؛
 .3عدم درخواست مدرک تحصیلی در صورت داشتن معدل کمتر از  11وقبل از انجام تعهدات و آوردن مدرک سطح 2؛
 .1خدمت در موسسه و یا هر جای دیگر که موسسه معین کند (اعم از قم یا خارج از آن ) به میزان مدت تحصیل
 .5پرداخت هزینه سرانه و کلیه خساراتی که موسسه برای تحصیل اینجانب متحمل شده در صورت ترک تحصیل خدمت در موسسه و یا هر
جای دیگر که موسسه معین کند (اعم از قم یا خارج از آن ) به میزان مدت تحصیل  ،اخراج از محل تحصیل واستنکاف از خدمت بعدد از
تحصیل؛ یا اخراج از محل خدمت و یا ترک آن ( در صورت اخیر مدت خدمت محاسبه و کم خواهد شد )
 .6پذیرفتن رأی موسسه در مورد میزان خسارت و وقوع و کم و کیف آن؛
 .7تحصیل تا پایان دوره در رشته تعیینی موسسه طبق شیوه نامه انتخاب رشته؛
 .8عدم تحصیل همزمان در دانشگاه ها ،مراکز و موسسات حوزوی و غیر حوزوی به جز برنامه عمومی فقه و اصول حوزه؛
 .9شرکت در کالسهای فقه و اصول موسسه و رعایت کلیه برنامههای آموزشی موسسه (.مخصوص حضوریها)
 .11سپردن مبلغ ودیعه با اذن تصرف به موسسه و پرداخت هزینههای تحصیلی طبق مصوبات مؤسسه؛(مخصوص نیمهحضوریها)
.11

عودت مبلغ ودیعه فقط در صورت اتمام دوره تحصیلی امکان پذیر است نه در صورت انصراف و ترک تحصیل(مخصوص نیمه حضوریها)

 .12اینجانب متعهد می شوم تا ................ماه سال  ................مدرک سطح  1خود را به مدیریت پذیرش ارائه نمایم در غیر این صورت تبعات آن
از جمله اخراج و محرومیت از تحصیل را می پذیرم .
 .13به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره وکالت میدهم در صدورت نپدرداختن خسدارات وارده ،خسدارت خدود را از شدهریه رهبدری
برداشت کند.
امضاء و اثر انگشت
تاریخ

