
 

 

 

 جناب آقای مهندس مشتاق

 دانشگاهمدیر محترم آموزش 

 با سالم و احترام

شماره دان ................................اینجانب شته ..........   شجویی........................ ......به  شجوی ر ............................. طبق اطالعیه  .............. دان

واحد    42کل   و گذراندن   مخ  رم ) ا ادذ   در نیمساااپ یایانخ دود  س  اار    با توجه به اینکه      و دانشگگگ اه  اداره آموزش

و از اسااهی     ر ااان (در این نیمساااپت امامخ واحدیای دود را  س اامام مخ واحد( 42)حداکثر   اقیمانده دود

صیل دود   ساپ یایانخ اح شرح ذیل   کس نیم شخص  س  سیله متعهد می ردم کلیه واحدهای    ،امنموده ا تفاده و  م بدینو

 1هیچ واحدی )حتی درس کارآموزی، درس و  ارذ نمودهدر این نیمسگگاب با مویتی   شگگناسگگی رود را باقیمانده از دوره کار

ستاد و.....(  ساب   از واحدهای اینجانب برای واحدی، دروس معریی به ا صیلی     دومنیم ساب های آتی  1011-11ساب تح  یا نیم

ادامس   که متوجه موضگگوگ دردد ازباشگگد در هر زما  در غیر اینصگگورا اداره آموزش دانشگگ اه مختار می  باقی نخواهند ماند.

 .جلودیری بعمل آورد اینجانباحصیل 

 و  االار در نیمساپ قبل( 71)در صور  عدم کسب معدپ  .واحد  س صور  یمزمان 42ادذ حداکثر  □

 (یمنیازادذ دروس  س صور  ) عدم رعایت ییشنیازی دروس. □

 ادذ درس  س یمراه ادادل زمان امتحانخ  ا  ایر دروس. □

 )در صور  عدم امکان ادذ درس مشا س  دون ادادل(ادذ درس  س یمراه ادادل زمان ارائس درس  ا  ایر دروس. □

صیل   اقیمانده درس ائوری 4ادذ حداکثر  □ صور  معرفخ  س ا تاد   جهت فراغت از اح صور  عدم ارایس   . س  )در 

 دروس در نیمساپ جاری(

   واحد(  رای یک نیمساپ. 74عدم رعایت حداقل اعداد واحد ) □

 در نیمساپ جاری(.درس مذکور )در صور  عدم ارائس  س  اقیمانده  س صور  مهمان در دانشگاه یاودرادذ اعدادی  □

 ا در نظر  دودواحد آموزشخ  74 رعایت  قف حداکثر در صور ) کارآموزی در نیمساپ جاریدروس یکخ از ادذ  □

                  (.جاری نیمساپ در 4 کارآموزی یا 7 کارآموزی کارآموزی یا دروساز  واحد 7 گرفتن
 
 

 

 

 جناب آقای مهندس مشتاق

 مدیر محترم آموزش دانشگاه

 با سالم و احترام

   ،موارد و تعهدنامه دانشجو مورد تائید اینجانب

 باشد.می و دروهآموزشی  های ، آئین نامهقوانین

 

 فرم تعهد دانشجویانی که در نیمسال آخر تحصیلی خود

 برند.به سر می 0211-10  اولواحد باقیمانده( در نیمسال  42)حداکثر 

 شماره: ............................

 ااریخ: .............................

 دارد ییو ت: 

اکمیل این فرم ییچگونس حقخ مبنخ  ر عدم رعایت قوانین و آئین نامس یای آموزشخ او ط 

  اشد. کند و کلیس مسئولیت یای آموزشخ  رعهده شخص دانشجو مخدانشجو ایجاد نمخ

 نام و نام دانوادگخ مدیر گروه

.................................................. 

رشتس...................................مدیر گروه   

 ااریخ و امضا

دانشجونام و نام دانوادگخ   

.................................................. 

 ااریخ و امضا


