
 تعهد نامه 
 بسمه تعالی 

 موسسه آموزش عالی رشدیه  

   ..................................................   و شماره دانشجویی   ........................................................ به شماره ملی    ........................................فرزند      .......................................................................اینجانب   

با اطالع از اتمام سنوات مجاز تحصیلی ) مطابق قوانین وظیفه عمومی     ..... ...................................     مقطع     .......................................................................دانشجوی رشته  

داده شود و   اینجانببه  ، مجوز و دسترسی به سامانه آموزشی  درخواست دارم تا مشخص شدن نتیجه جلسه کمیسیون موارد خاص  ناجا (  

متعهد می گردم تا ضمن پیگیری نتیجه کمیسیون موارد خاص استانی بالفاصله پس از صدور رای به مسئول امور نظام وظیفه موسسه مراجعه 

قی نموده ( اقدام به اخذ سنوات ارفا  10و اقدام به اخذ نامه درخواست سنوات ارفاقی نموده و با مراجعه به معاونت وظیفه عمومی ناجا ) پلیس +  

در غیر اینصورت و یا عدم موافقت معاونت و    به موسسه ارائه نمایم  تا موعد مقرر در قانون  ی ناجا را  و برگ ماخوذه از معاونت وظیفه عموم 

د وظیفه عمومی با سنوات ارفاقی ، موسسه آموزش عالی رشدیه در هر مرحله از تحصیل که باشم از تحصیل اینجانب ممانعت بعمل خواهد آور

 و متعهد می گردم که هیچگونه ادعایی در اینخصوص نخواهم داشت . 

   ....................... ................................................:  نام و نام خانوادگی                                                                                                                              

 :  و اثرانگشت، تاریخ امضاء                                                             
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   ... ...............................................  و شماره دانشجویی   ........................................................ به شماره ملی    ........................................فرزند      .......................................................................اینجانب   

با اطالع از اتمام سنوات مجاز تحصیلی ) مطابق قوانین وظیفه عمومی    ........................................     مقطع     .......................................................................دانشجوی رشته  

داده شود و   اینجانب، مجوز و دسترسی به سامانه آموزشی به  وارد خاص  کمیسیون م ناجا ( درخواست دارم تا مشخص شدن نتیجه جلسه  

متعهد می گردم تا ضمن پیگیری نتیجه کمیسیون موارد خاص استانی بالفاصله پس از صدور رای به مسئول امور نظام وظیفه موسسه مراجعه 

( اقدام به اخذ سنوات ارفاقی نموده   10یفه عمومی ناجا ) پلیس +  و اقدام به اخذ نامه درخواست سنوات ارفاقی نموده و با مراجعه به معاونت وظ

به موسسه ارائه نمایم  و در غیر اینصورت و یا عدم موافقت معاونت تا موعد مقرر در قانون  و برگ ماخوذه از معاونت وظیفه عمومی ناجا را  

وظیفه عمومی با سنوات ارفاقی ، موسسه آموزش عالی رشدیه در هر مرحله از تحصیل که باشم از تحصیل اینجانب ممانعت بعمل خواهد آورد 

 و متعهد می گردم که هیچگونه ادعایی در اینخصوص نخواهم داشت . 

   ....................................................................... :  نام و نام خانوادگی                                                                                                                              

 :  و اثرانگشت، تاریخ امضاء                                                             

 


