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فرم تقاضای ترک تحصیل دائم دانشجو ( انصراف از تحصیل )
اینجانب  ............................................فرزند ..............................به شماره شناسنامه ............ ..............صادره از ..............................دانشجوي
ترم ...........................مقطع ..........................رشته ..........................به شماره دانشجویی  ................. ..............كه تا كنون در .......................
واحد درسی نمره ق بولی گرفته ام  ،با آگاهی كامل از مقررات مربوط به انصراف از تحصيل به شرح زیر  ،تقاضااي تارت تحصايل دایا و
صدور حک قطعی انصراف از تحصيل را دارم .
 -1امکان استفاده از یک ماه مهلت براي نگهداري درخواست  ،قبل از صدور حک قطعی
 -2عدم تمایل به باز پس گيري تقاضاي انصراف پس از اتمام مهلت تعيين شده
 -3عدم امکان بازگشت به تحصيل پس از اتمام مهلت تعيين شده
 -4عدم امکان باز پرداخت شهریه دانشجویان منصرف از تحصيل
تبصره  :در مورد دانشجویانی كه انصراف از تحصيل آنها قبل از مهلت حذف و اضافه صورت گرفته باشد  ،شاهریه متیيار آن نيمساا
قابل برگشت است .
 -5مفهوم صدور حک قطعی انصراف از تحصيل  ،دقيقاً به اینجانب تفهي شده است .
تاریخ تقاضا

نام و نام خانوادگی

روز

ماه

سا

امضاء

باستناد برگ پيوست تسویه حساب با كليه واحدهاي مركز ،تاریخ دقيق تسویه حساب و تحویل كارت دانشجویی وي به اداره آموزش برابار
................................می باشد  .آ خرین نيمسا تحصيلی نامبرده نيمسا  ..........................سا تحصايلی  ...............................باوده اسات
و صدور تأئيدیه ترت تحصيل دای ایشان بالمانع است .
در ضمن مدارت زیر می بایست در پرونده دانشجوي منصرف از تحصيل درج گردد :
 -1اصل كارت دانشجویی  /اصل فرم تأئيد شده تعهد نامه مخصوص
( در صورت مفقود شدن كارت دانشجویی مبلغ  5555ریا به حساب  45541454نزد بانک تجارت شعبه دولتی كد  455به ناام ساایر
منابع دانشگاه جامع علمی – كاربردي واریز شود )
 -2اصل كارنامه كامل كامپيوتري تائيد شده ( بدون خدشه و وجود دروس ناتمام و اعالم نشده )
كپی نامه صندوقهاي رفاه دانشجویان در خصوص تعيين وضعيت بدهی یا تسویه حساب قطعی
مراتب فوق مورد بررسی قرار گرفت و با نصراف از تحصيل خان  /آقاي و ........................................موافقت می شود .
مخالفت
تذكر  :در صورت مشمو بودن مراتب جهت لیو معافيت تحصيلی به حوزه وظيفه عمومی اعالم می شود .

مهر امضاء
معاون آموزشی

