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 : ........................ شماره      بسمه تعالي      

  : ........................تاريخ            

 

 كد            

 

 )انصرف از تحصيل ( فرم تقاضاي ترك تحصيل دايم دانشجو 
 

 : صادره :                                       اينجانب                                             فرزند                                   به شماره شناسنامه 

 : به شماره دانشجويي            دانشجوي ترم                                             مقطع                                رشته                             

 ربوط به انصراف از تحصيل به شرح زير، تقاضاي ترك تحصيلكه تاكنون در                               واحد درسي نمره قبولي گرفته ام، با آگاهي كامل از مقررات م

 . و صدور حكم قطعي انصراف از تحصيل را دارم دائم

 قبل از صدور حكم قطعي از يك ماه مهلت براي نگهداري درخواست،  امكان استفاده -1

 عدم تمايل به بازپس گيري تقاضاي انصراف پس از اتمام مهلت تعيين شده  -2

 به تحصيل پس از اتمام مهلت تعيين شده عدم امكان بازگشت  -3

 عدم امكان بازپرداخت شهريه دانشجويان منصرف از تحصيل  -4

  .از تحصيل آنها قبل از مهلت حذف و اضافه صورت گرفته باشد، شهريه متغير آن نيمسال قابل برگشت استدر مورد دانشجوياني كه انصراف : تبصره 

 . دقيقاً به اينجانب تفهيم شده استمفهوم صدور حكم قطعي انصرف از تحصيل  -5

 نام و نام خانوادگي                                       تاريخ تقاضا                                                            
 امضاء   روز        ماه     سال                                                                                    

                        با استناد برگ پيوست تسويه حساب با كليه واحدهاي مركز، تاريخ دقيق تسويه حساب و تحويل كارت دانشجويي وي به اداره آموزش برابر

صدور تاييديه ترك تحصيل دايم ايشان . سال تحصيلي                     بوده است                   آخرين نيمسال تحصيلي نامبرده نيمسال           . مي باشد

 .بالمانع است

 :در ضمن مدارك زير مي بايست در پرونده دانشجوي منصرف از تحصيل درج گردد 

 اصل فرم تاييد شده تعهدنامه مخصوص/ اصل كارت دانشجويي  -1

منابع  سايربه نام  400نزد بانك تجارت شعبه دولتي كد  40071407ريال به حساب  50000انشجويي مبلغ در صورت مفقود شدن كارت د( 

 )كاربردي واريز شود –دانشگاه جامع علمي 

 )بدون خدشه و وجود دروس ناتمام و اعالم نشده ( اصل كارنامه كامل كامپيوتري تاييد شده  -2

 تعيين وضعيت بدهي يا تسويه حساب قطعيكپي نامه صندوقهاي رفاه دانشجويان در خصوص 

 .مي شود موافقت  ...........................................آقاي / مراتب فوق مورد بررسي قرار گرفت و با انصراف از تحصيل خانم 
 مخالف  

 .در صورت مشمول بودن مراتب جهت لغو معافيت تحصيلي به حوزه وظيفه عمومي اعالم شود :تذكر 
 

 مهر و امضاء 
 معاون آموزشي

    

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 ..........كاربردي –علمي مركز آموزش 

 ..........................................وابسته به 

ف ح ن  ٠-٢   

   
 


