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فرم تقاضای انصراف از تحصیل

6331/26/61

این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود

اینجانب  ..........................................دانشجوی رشته  ..........................به شماره دانشجویی  .............................به دلیل  ............................................و با توجه
به نکات مهم زیر متقاضی انصراف از تحصیل میباشم.

امضاء دانشجو
تاریخ

تذکر : 1آقایان دانشجو که از معافیت تحصیلی استفاده مینمایند لازم است حداکثر طی مدت بیست روز از تاریخ انصراف نسبت به روشن شدن وضعیت نظام
وظیفه به معاونت وظیفه عمومی مراجعه نمایند و در غیراینصورت غایب محسوب میشوند.
تذکر  :2دانشجویانی که تقاضای انصراف مینمایند لازم است در حداقل زمان با امور مالی تسویه حساب نمایند .در غیر اینصورت در مورد تقاضای آنان اقدامی
انجام نخواهد شد و در صورت عدم مراجعه و پیگیری ،تقاضای آنان منتفی تلقی میشود و کلیه عواقب آن به عهده خود دانشجو خواهد بود.
معاونت محترم آموزشی

دانشکده

با سلام و احترام ،پیرو مذاکره حضوری و مشورت با دانشجو در تاریخ  .........................به استحضار میرساند به دلایل اصلی زیر نامبرده همچنان تمایل به انصراف
از تحصیل دارد.
مدیرگروه/رئیس دانشکده

دلایل انصراف از تحصیل:

معاونت اموزشی

امور محترم شهریه
نامیرده با شرایط تحصیلی زیر متقاضی انصراف است .بر اساس ضوابط شهریه لازم از ایشان اخذ گردد.
تعداد واحدهای گذرانده..........
سرپرست دفتر معاونت

تعداد مشروطی.........
معاون محترم آموزشی

امور شهریه

با سلام و احترام
ضمن تقدیم تقاضای خانم  /آقای  ...........................................................به استحضار میرساند:
نامبرده با امور شهریه تسویه نموده است( .طی فیش شماره  ..........................................................مورخ ) ...................................
امور شهریه

براساس ماده  22آئیننامه آموزشی دوره های کارشناسی و کاردانی و ماده  91آئیننامه آموزشی دوره کارشناسیارشد دانشجو مجاز
درخواست قطعی شدن انصراف

است فقط یکبار و تا دوماه از تاریخ ارائه درخواست ،تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت پس از انقضای این
مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر میشود .لیکن باتوجه به عجلهای که برای انصراف و دریافت مدارک خود دارم ،از امتیاز
لغو انصراف خود صرف نظر نموده و تقاضای قطعی شدن انصراف خود را دارم.
اینجانب  .................................................به شماره دانشجویی  .................................با مطالعه دقیق مطلب فوق و اطلاع از اینکه با قطعی شدن
انصراف امکان بازگشت به تحصیل من در این دانشگاه وجود ندارد ،درخواست تسریع در صدور حکم انصراف را دارم.
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معاون آموزشی

ا -دبیرخانه محترم :لطفاً ثبت شود.
 -2اداره محترم آموزش:
لطفا براساس ماده انصرافی آئین نامه آموزشی اقدام شود.

دکتر محسن قاینی
معاون آموزشی

دبیرخانه

ثبت دبیرخانه گردید.

اداره

آموزش

در تاریخ ................................................

حکم انصراف صادر شد.
کارشناس آموزش
تاریخ

