
 
 
 
 

  
  از موسسه اميد راه آينده I-20فرم تعهدنامه پذيرش خدمات دريافت فرم  

  
  :لطفا موارد زير را به دقت مطالعه نموده، سپس نام خود را نوشته و نوع خدمات درخواستي را معين نماييد و در انتها آن را امضاء نماييد

  
  اينجانب موارد مندرج در وب سايت موسسه را مطالعه كرده و بر طبق آن عمل مي نمايم –  1
 تركيه، كشورهاي در امريكا سفارت وقت دانشجو، گرفتن به تحويل و امريكا هاي دانشگاه از I-20 فرم خدمات مربوط به دريافت –  2

طبق آنچه در وب  دانشجويي ويزاي براي SEVIS هزينه ، پرداختسفارت وقت هزينه پرداخت همراه به ارمنستان و عربي متحده امارات
  سايت موسسه آمده است مي باشد 

  باشد مواردي نظير تاخير در ارسال بسته پستي به علت تاخير از طرف شركت پستي تحت مسئوليت موسسه اميد راه آينده نمي -  3
  ناشي از اين اشتباه، متوجه شخص متقاضي خواهد بود در صورت عدم ارسال اطالعات صحيح، عواقب و هزينه هاي مالي –  4
درصورت عدم دريافت به موقع اطالعات از طرف موسسه، عواقب ناشي از تاخير در پرداخت ها و گرفتن وقت به عهده متقاضي خواهد  –  5

  بود.
نوني ديگر از سوي دولت امريكا و يا دولت درصورت بروز هرگونه مشكل قانوني مثال عدم قبول دانشگاه براي ارسال فرم و يا موارد قا –  6

  جمهوري اسالمي ايران، هيچ مسدوليتي متوجه موسسه اميد راه آينده نخواهد بود.
هرگونه پيگيري مي بايد از  فرد متقاضي به هيچ عنوان اجازه تماس با نماينده موسسه در كشورهاي دبي و امريكا را نخواهد داشت. –  7

  طريق موسسه انجام گيرد.
  

  نوع خدمات مورد درخواست:
  

  دانشجو به تحويل و امريكا هاي دانشگاه از I-20 فرم دريافت         
  سفارت وقت هزينه پرداخت و ارمنستان و عربي متحده امارات تركيه، كشورهاي در امريكا سفارت وقت گرفتن         
  دانشجويي ويزاي براي SEVIS هزينه پرداخت         

  
 

، مطالب فوق را پذيرفته و درصورت 13....../......./............ ، تاريخ تولد .............، شماره شناسنامه ............... .............................................اينجانب 
  بروز هريك از موارد فوق حق اعتراض قانوني را از خود سلب مي نمايم.

  
 

  تاريخ: 
 

 امضاء


