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گردد. بدینوسیله با لحاظ شرایط ذیل و آگاهی از مقررات وع میشر سنوات ارفاقی اینجانب 13.../ .. ../ ... ..واحد باقیمانده دارم. از تاریخ ... ........

گونه گردم ضوابط مربوطه را رعایت نمایم. در غیر این صورت سازمان وظیفه عمومی از ادامه تحصیل بنده ممانعت بعمل آورد و حق هیچمتعهد می

 اعتراض با ادعایی جهت ادامه تحصیل و اضافه خدمت درج شده را نخواهم داشت.

مصوب هیئت محترم وزیران، چنانچه دانشجو در مدت سنوات اولیه و ارفاقی موفق به اتمام نامه اجرایی معافیت تحصیلی آیین 13برابر ماده  -1

 و فراغت از تحصیل در مهلت معرفی مانع از ادامه تحصیل در مقطع باالتر خواهد بود. مهلت معرفی شدهتحصیالت نگردد، در این صورت وارد 

گردد در هر ترم تحصیلی با رعایت پیشرفت مناسب تحصیلی حداکثر واحدهای درسی را بگذراند بطوریکه در هر ترم متعهد می دانشجو -2

واحد درسی را با موفقیت پاس نماید. در پایان هر ترم میزان پیشرفت تحصیلی دانشجو بررسی شده در صورتی که حداقل  15تحصیلی حداقل 

 باشد از ادامه تحصیل ایشان ممانعت بعمل خواهد آمد. واحد درسی را پاس ننموده15

دانشجو بایستی حداکثر ظرف سه ترم ) یعنی دو ترم سنوات ارفاقی و یک ترم مهلت معرفی( فارغ التحصیل گردد. در غیر این صورت به هیچ  -3

 وجه امکان ادامه تحصیل نداشته و باید به وضعیت خدمتی وی رسیدگی گردد.

نخواهد بود.  و در نیمسال اول مهلت معرفی نتواند فارغ التحصیل شود شرایط ادامه تحصیل در مقطع فعلی و مقاطع باالتردر صورتی که دانشج -4

از جمله عدم تحصیل در مقطع باالتر و اضافه خدمت و غیره نیز به عهده وی  تبعاتبدیهی است چنانچه مشمول وارد غیبت گردد تمامی 

 خواهد بود.

متعهد.............................امضاء و اثر انگشت   

 


