
 

 سرپرست دانشجو مهتعهد نا

 دانشگاه یزد دبیر محترم شورای بررسی موارد خاص

 با سالم و احترام

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

بق آئین نامه ا...... به دلیل اخراج مشروطی مطدانشجوی رشته .......................... دانشگاه یزد که در پایان نیمسال ...... سال تحصیلی ..

شوم تا تمامی تالش و سعی خود را به کار گرفته ام، با امضاء ذیل تعهدنامه حاضر متعهد میآموزشی از ادامه تحصیل محروم شده

نموده و تالش نمایم تا تا از فرصتی که شورای برری موارد خاص دانشگاه یزد در اختیار اینجانب قرار داده است، حداکثر استفاده 

دهم. بدیهی است در اولین زمانی که  ءدر اولین نیمسال تحصیلی آتی خود، با اخذ نمرات باالتر در دروس، معدل کل خود را ارتقا

های آموزشی برای تحصیل اینجانب محقق شود، از ادامه تحصیل محروم گردیده و از مجددأ شرایط اخراجی مطابق آئین نامه

 .شوداینجانب رفتار  راج و مطابق مقررات بادانشگاه اخ

 تاریخ:                              و(:جامضاء متعهد) دانش      نام و نام خانوادگی دانشجو:                     

 

 

 اظهار اطالع سرپرست دانشجو

 دانشگاه یزد دبیر محترم شورای بررسی موارد خاص

 با سالم و احترام

............................... که در پایان نیمسال ........ اینجانب ..................... فرزند ..................... به شماره ملی ...................... سرپرست دانشجو ......          

....... به دلیل اخراج مشروطی، مطابق آئین نامه آموزشی از ادامه تحصیل محروم شده است، با امضاء ذیل اظهارنامه حاضر، -سال تحصیلی .....

ایشان را در مسیر برون رفت از را به استحضار رسانده و تالش خواهم نمود تا با ارائه راهکارهای عملی،  متعهد اطالع خود از وضعیت تحصیلی

وضعیت کنونی همراهی نمایم. بدیهی است در اولین زمانی که دوباره شرایط اخراجی مطابق آئین نامه های آموزشی برای تحصیل شان 

 .شودده و از دانشگاه اخراج و مطابق مقررات با وی رفتار محقق شود، نامبرده از ادامه تحصیل محروم گردی

 :ام و نام خانوادگی سرپرست دانشجون

 تاریخ:

  توجه:

امضا خود را گواهی  های اسناد رسمی نزدیک محل سکونت خود برده وسرپرست محترم دانشجو الزم است تا برگه حاضر را به یکی از دفترخانه -

 نماید.

الزم است ضمن تأیید هویت سرپرست دانشجو و الصاق کپی شناسنامه سرپرست دانشجو، اقدام در خصوص گواهی امضا دفترخانه اسناد رسمی  -

 سرپرست را به انجام رساند.

 نماید.دانشجویان پسر متأهل نیازی به اخد گواهی امضا برای سرپرست خود نداشته و برای دانشجویان دختر متأهل، گواهی امضا همسر کفایت می -

 

 امضاء سرپرست دانشجو

 محل گواهی امضاء سرپرست دانشجو توسط دفترخانه اسناد رسمی


