
  
  
  

 دانشجویان سال آخر که تا تاریخ(فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی
  در آزمون وروديشده پذیرفته ) فارغ التحصیل می شوند 31/6/1397

  1397سال هاي کارشناسی ارشد ناپیوسته دوره 
  

  ریاست محترم دانشگاه ارومیه
  :صادره از:                                  به شماره شناسنامه:            متولد سال                :                اینجانب

آزمــــــون ورودي دوره :                                                         پذیرفتــــــه شــــــده در رشــــــته:                        فرزنــــــد
ــا     1397ســال کارشناســی ارشــد ناپیوســته   ــوده ام و حــداکثر ت ــیله اعــالم مــی دارد کــه دانشــجوي ســال آخــر ب ــدین وس ، ب

بطورکامــل فــارغ التحصــیل خــواهم شــد و تعهــد مــی نمــایم کــه گــواهی فراغــت از تحصــیل خــود را     31/6/1397تــاریخ 
ان و کــه مــورد تاییــد شــوراي عــالی انقــالب فرهنگــی، یــا وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري و یــا وزارت بهداشــت، درمــ 

از موسســه آمــوزش عــالی محــل فــارغ التحصــیلی اخــذ و بــه اداره   30/9/1397آمــوزش پزشــکی مــی باشــد را حــداکثر تــا 
  .کل آموزش این موسسه آموزش عالی تحویل و رسید اخذ نمایم

ــا         ــب ت ــده اینجان ــده ش ــدهاي گذران ــداد واح ــه تع ــایم ک ــی نم ــالم م ــمنا اع ــد و    30/11/96ض ــداد        واح ــه تع ــا ب جمع
  .می باشد                               20تا  0کل واحدهاي مذکور بر مبناي  معدل

  
ــاریخ              ــا ت ــه ت ــت چنانچ ــدیهی اس ــالی       30/9/97ب ــوراي ع ــد ش ــورد تایی ــه م ــود را ک ــیل خ ــت از تحص ــواهی فراغ گ

ــی       ــکی م ــوزش پزش ــان وآم ــت، درم ــا وزارت بهداش ــاوري وی ــات وفن ــوم، تحقیق ــاوزارت عل ــی، ی ــالب فرهنگ ــد،  انق باش
ــا  ( ــدن ت ــارغ التحصــیل ش ــی برف ــده د   31/6/97مبن ــدل درج ش ــدها و مع ــل واح ــداد ک ــرگ و تع ــن ب ــل  ) ر ای ــه اداره ک را ب

تلقـی گـردد و حـق      >>کـان لـم یکـن   <<قبـولی اینجانـب   اموزش این موسسه آموزش عالی تحویـل ننمـایم،   
  .هیچگونه اعتراضی ندارم

  
  :نام و نام خانوادگی داوطلب

  :تاریخ تکمیل
  :محل امضاء

  
  

3شماره فرم   


