
 

 
 

 جناب آقاي مهندس مشتاق
 دانشگاهمدیر محترم آموزش 

 با سالم و احترام
شماره دان ................................اینجانب شته ..........   شجویی........................ ......به  شجوي ر ............................. طبق اطالعیه .............. دان

ــگاه  اداره آموزش ــر    با توجه به اینکه      و دانشـ ــال پایانی خود به س واحد   24کل   و گذراندن   می برم (با اخذ   در نیمس

ــال، تمامی واحدهاي خود را به اتمام می واحد) 24(حداکثر  باقیمانده خود ــانم)در این نیمس ــهیالت  رس و از تس

صیل خود   سال پایانی تح شرح ذیل   که نیم شخص به  ستفاده و  م سیله متعهد میگردم کلیه واحدهاي   ،امنموده ا بدینو
ــی خود را باقیمانده از دوره کار ــناس ــال با موفقیت  ش  1هیچ واحدي (حتی درس کارآموزي، درس و  اخذ نمودهدر این نیمس

ستاد و.....)  سال   از واحدهاي اینجانب براي واحدي، دروس معرفی به ا ستان نیم صیلی     تاب سال هاي   9139-00سال تح یا نیم

شگاه مختار می    باقی نخواهند ماند. آتی صورت اداره آموزش دان شد در هر زمان  در غیر این ضوع گردد از با ادامه  که متوجه مو

 .جلوگیري بعمل آورد اینجانبتحصیل 

 و باالتر در نیمسال قبل) 17(در صورت عدم کسب معدل  .واحد به صورت همزمان 24اخذ حداکثر  □

 )اخذ دروس به صورت همنیاز( عدم رعایت پیشنیازي دروس. □

 با سایر دروس.اخذ درس به همراه تداخل زمان امتحانی  □

 (در صورت عدم امکان اخذ درس مشابه بدون تداخل)اخذ درس به همراه تداخل زمان ارائه درس با سایر دروس. □

صیل  باقیمانده درس تئوري 2اخذ حداکثر  □ ستاد   جهت فراغت از تح صورت معرفی به ا صورت عدم ارایه   .به  (در 
 دروس در نیمسال جاري)

  واحد) براي یک نیمسال. 12واحد (عدم رعایت حداقل تعداد  □
 در نیمسال جاري).درس مذکور (در صورت عدم ارائه  س باقیمانده به صورت مهمان در دانشگاه هاودراخذ تعدادي  □

با در نظر  خودواحد آموزشی  12 رعایت سقف حداکثر در صورت( نیمسال جاري کارآموزي دردروس یکی از اخذ  □
                  ).جاري نیمسال در 2 کارآموزي یا 1 کارآموزي کارآموزي یا دروساز  واحد 1 گرفتن

 
 

 
 

 جناب آقاي مهندس مشتاق
 دانشگاهمدیر محترم آموزش 

 با سالم و احترام
   ،موارد و تعهدنامه دانشجو مورد تائید اینجانب

 باشد.می و گروهآموزشی  هاي ، آئین نامهقوانین

 

 فرم تعهد دانشجویانی که در نیمسال آخر تحصیلی خود

 برند.به سر می 1399-00  دومواحد باقیمانده) در نیمسال  24(حداکثر 

 شماره: ............................

 تاریخ: .............................
 دارد پیوست: 

تکمیل این فرم هیچگونه حقی مبنی بر عدم رعایت قوانین و آئین نامه هاي آموزشی توسط 
 باشد. کند و کلیه مسئولیت هاي آموزشی برعهده شخص دانشجو مینمیدانشجو ایجاد 

 نام و نام خانوادگی مدیر گروه
.................................................. 

 مدیر گروه رشته...................................
 تاریخ و امضا

دانشجونام و نام خانوادگی   
.................................................. 

 تاریخ و امضا


