بسمه تعالی
وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري

شماره ............................ :

مركز آموزش عالی علمی – كاربردي گسترش انفورماتيک ایران

تاریخ ............................. :

وابسته به وزارت صنایع ومعادن
دانشگاه جامع

فرم مرخصی تحصیلی

علمی-کاربردی

کد

 000 -2ف خ م

اینجانب  ......................................دانشجوی رشته  ......................................به شم اره دانشجویی .............................................
م ؤسسه /مرکز  .....................................که تعداد  ..................واحد درسی را تا نیم سال اول /دوم سال تحصیلی .....................
گذرانده ام و با آگاهی کامل از مقررات آموزشی و آیین نامه ترک تحصیل موقت و با اطالع کامل از منددراات ششدت حد حه
درخواست یک نیم سال مرخصی تحصیلی به استناد دالیل مشروحه ذیل برای نیم سال  ..................سال تحصیلی را می نمایم .

دانشجو

-1
-2
در ضمن تعهد می نمایم هیچ گونه امانتی ( از قبیل لوازم آزمایشگاهی – کتاب و مجله و غیره  ) ....از مرکز /مؤسسه در اختیدار
ندارم و اظهارات فوق را با دقت تکمیل نموده و در حورت عدم تأیید ،تابع مقدررات و ضدوابآ آم مؤسسده /مرکدز آموزشدی
خواهم بود .
تاریخ و امضاء دانشجو

مدارک الزم به درخواست مرخصی شیوست است.
* تذکر  :مرخصی تحصیلی در اولین ترم شروع تحصیلی امکام شذیر نمی باشد .

گروه آموزشی

نظر به اینکه امکام برنامه ریزی به منظور ارائه دروس متقاضی در ترم بعد به میزام  12واحد واود

دارد .
ندارد

لذا با درخواست نامبرده

موافقت می شود .
مخال ت

امضاء مدیر گروه

دانشجوی محترم ..................................

آموزش

با تواه به بررسی های به عمل آمدده نسدبت بده درخواسدت فدوق در السده شدماره  ..............................شدورای آموزشدی
مؤسسه /مرکز در تاریخ  ..........................بدین وسیله با مرخصی تحصیلی انابعالی موافقت می شود .
مخال ت
مهر و امضاء

رونوشت :
 -1شرونده تحصیلی دانشجو

ماده  -33دانشجو می تواند در هر یک از دوره هاي كاردانی و كارشناسی ناپيوسته براي  1نيم سال
از مرخصی تحصيلی استفاده كند.
تبصره  :مدت مرخصی تحصيلی جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هرر دوره محسرو
می شود.
ماده  : 30تقاضاي مرخصی تحصيلی باید به صورت كتبی ،حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی
هر نيم سال توسط دانشجو به اداره آموزش مركز یا دانشکده مربوط تسليم گردد.
تبصره  :اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشی ذیربط قبل از اتمرام مللرت
نام نویسی ،موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابالغ نماید.
تواه مهم :
ترک تحصيل بدون كسب اجازه از مركز تحصيل و یا بدون دليل موجه قانونی انصراف از تحصريل
محسو

شده و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد.

ماده  : 33دانشجویی كه به عنوان همسر یکی از كاركنران دولرت ،یرا همسرر یکری از دانشرجویان
بورسيه به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام می شود می تواند با ارائه حکم مأموریت همسرر و
به تشخيص و تأیيد شوراي آموزشی دانشگاه ،عالوه بر اسرتفاده از ميرزان مرخصری اسرتحقاقی در
طول دوره تحصيلی ،تا  4سال دیگر از مرخصی تحصيلی بدون احتسا

در سنوات بلره مند گردد.

شهریه  :دانشجو در نيم سالی كه از مرخصی تحصيلی استفاده می كند موظف است شرلریه اابرت
را برابر تعرفه مربوط بپردازد .
تذکر مهم :
گروه آموزشی مربوطه می بایست در حورت موافقت با مرخصی تحصدیلی ،نسدبت بده ارائده
دروس در نیم سال آتی برای این قبیل دانشجویام برنامه ریزی الزم را معمول دارد.

