
   

 

٢٢ 

 شماره : ............................

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

 پيوست : ..........................
 

 : انصراف از تحصيل201كاربرگ 
 مسئول محترم دبيرخانه شوراي آموزشي مركز آموزش علمي كاربردي ...................

 .......صادره از: ..........به شماره ملي ......................................  فرزند: .................. به شماره شناسنامه: ..................................................اينجانب: .............. 
علم و مجموعه مقررات آموزشي دانشگاه و .........  با آگاهي كامل از ......دانشجوي ترم/ پودمان:...................... مقطع :................... به شماره دانشجويي .......
پذيرش در  مشكالت مالي به دليل مشكالت خانوادگي  خويشآگاهي و بررسي تمامي جوانب و در صحت كامل روحي رواني با ميل و اختيار 

تقاضاي صدور حكم حساب مالي و بدهي صندوق رفاه و نكات ذيل،  و با پذيرش موارد مندرج در تعهدنامه انضباطي، تسويه  ساير  دانشگاه ديگر
  قطعي انصراف از تحصيل را دارم.

 نكات مهم: 

 انجامد. راي شوراي آموزشي مركز حداكثر يك هفته به طول ميفرايند تسويه حساب با دانشجو بعد از 
 هيچگونه گواهي از مركز دريافت نمايد. تواند دانشجو قبل از اتمام كليه مراحل انصراف و تسويه حساب مركز نمي

 

 دبيرخانه شوراي آموزشي مركز محترم مسئول
 سالم عليكم

.... پس از تكميل با عنايت به بند ......مصوبه شماره...... مورخ ...... شوراي آموزشي مركز در خصوص درخواست انصراف از تحصيل آقاي/خانم..............
آخرين نيمسال تحصيلي نامبرده ضمناً  مي شود. مخالفت موافقتنامبرده كارت دانشجويي با انصراف از تحصيل تسويه حساب و تحويل كاربرگ 

ك تحصيل دائم  ايشان با دريافت مدارك و شرايط ذيل و درج در پرونده آموزشي نيمسال .............. سال تحصيلي .................بوده و صدور تاييديه تر
 .دبالمانع مي باش

 اصل كارت دانشجويي.  - 1
 اصل كارنامه كامل كامپيوتري تاييد شده (بدون خدشه و وجود دروس نا تمام و اعالم نشده) -2
 كاربرگ تسويه حساب با مركز  -3
 نامه تسويه حساب قطعي بدهي به صندوق رفاه دانشجويان و تعهد خدمتي -4

 حصيلي به حوزه وظيفه عمومي اعالم شود.: در صورت مشمول بودن مراتب جهت لغو معافيت ت1تذكر
 

تواند در هريك از مراحل (تا قبل از طرح در شورا) درخواست خود را باز درخواست انصراف تا قبل از صدور راي نهايي شوراي آموزشي مركز قطعي نبوده و دانشجو مي
 پس گيرد.

بار درخواست ادامه تحصيل خود را به شوراي تواند براي يكقت گرديده است فقط ميدانشجويي كه با درخواست انصراف از تحصيل وي در شوراي آموزشي مواف
 آموزشي مركز تحويل نمايد مشروط برآنكه بيش از دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي نگذشته باشد. 

ي دانشگاه صادر شده باشد، مركز طابق تقويم آموزشدرصورتيكه حكم قطعي انصراف دانشجو قبل از پايان هفته دوم نيمسال تحصيلي (حذف و اضافه) هرنيمسال م
 براساس دستورالعمل و بخشنامه ارسالي از سوي معاونت اداري مالي و مديريت منابع دانشگاه درخصوص عودت شهريه دانشجو عمل مي كند.

بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي دانشجو مجاز است فقط يكبار در فاصله دو ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس نكته: 
 صادر مي شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل را ندارد.

 در مورد دانشجوياني كه انصراف از تحصيل آنها قبل از مهلت حذف و اضافه صورت گرفته باشد فقط شهريه متغير آن نيمسال قابل برگشت است.تبصره: 
 دقيقا به اينجانب تفهيم شده است.طعي انصراف از تحصيل، مفهوم صدور حكم ق 

 
 و اثر انگشت تاريخ تقاضا/ نام و نام خانوادگي/ امضا                                                                                                                      

   



   

 

٢٣ 

 شماره : ............................

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

 پيوست : ..........................
 

 ل: انصراف از تحصي201كاربرگ ادامه 
 محترم شوراي آموزشي مركز  ئيسر

 عليكم  سالمٌ 

اعم از  به همراه مدارك تكميليالذكر كه به شماره ............................. مورخ ....................... و ساعت...... ثبت گرديده  ، بدينوسيله درخواست دانشجوي فوقاًاحترام      
 گردد. تقديم ميشوراي آموزشي مركز جهت طرح در جلسه  صورت مالي و غيره ،رنامه كامل كامپيوترياصل كا ،كارت دانشجوييكاربرگ انصراف،

 مهر وامضاي مسئول دبيرخانه شوراي آموزشي مركز                                                                         

 

اعم از بدهي هاي مربوط به صندوق رفاه  صيل سپرده استتعهداتي كه در دوران تحاز تحصيل موظف است به كليه  انصرافيدانشجوي  :2تذكر
 ارايه هرگونه مدارك (مدارك تحصيلي) پس از تسويه حساب كامل بدهي دانشجو به صندوق رفاه قابل استرداد است. نمايد.عمل  دانشجويان وزارت علوم

 ..............................كاربردي..................... -مركز آموزش علمي

 رياست محترم شوراي آموزشي مركز 

شماره ملي  ....به شماره شناسنامه ..................................باسالم و احترام، اينجانب........................................................ فرزند ......................................
................................... مقطع كارداني/كارشناسي ناپيوسته: به شماره ................. دانشجوي ترم/ پودمان صادره از................................. .........

ز ضاي ترك تحصيل دائم و صدور حكم قطعي انصراف اتقا ،به انصراف از تحصيل به شرح ذيل با آگاهي كامل از مقررات مربوط  .........................دانشجويي
دارم ضمن پذيرش بدينوسيله اعالم ميه شرح ذيل را دارم. و  / مشكالت مالي/ پذيرش در دانشگاه ديگر/ ساير بتحصيل به دليل مشكالت خانوادگي

ه مربوطه دنبال خواهم نمود و با امضا اين درخواست، اعالم نامتسويه حساب را مطابق شيوه موارد مندرج در تعهدنامه انضباطي ، كليه مراحل انصراف و
 دارم مفهوم حكم قطعي انصراف از تحصيل، دقيقا به اينجانب تفهيم شده است و از فرآيند آن اطالع كامل دارم.مي

 نكات مهم: 

 انجامد. روز به طول مي 30فرايند تسويه حساب با دانشجو حداقل  

 تواند هيچگونه مدرك يا گواهي از اين مركز دريافت نمايد. تسويه حساب مركز نمي احل انصراف ودانشجو قبل از اتمام كليه مر 

تواند در هريك از مراحل (تا قبل از طرح در درخواست انصراف تا قبل از صدور راي نهايي شوراي آموزشي مركز قطعي نبوده و دانشجو مي 
 شورا) درخواست خود را باز پس گيرد.

بار درخواست ادامه تواند براي يكبا درخواست انصراف از تحصيل وي در شوراي آموزشي موافقت گرديده است فقط ميدانشجويي كه  
 روز از تاريخ صدور حكم قطعي نگذشته باشد.  30تحصيل خود را به شوراي آموزشي مركز تحويل نمايد مشروط برآنكه بيش از 

اضافه) هرنيمسال مطابق تقويم آموزشي دانشگاه  ان هفته دوم نيمسال تحصيلي (حذف ودرصورتيكه حكم قطعي انصراف دانشجو قبل از پاي 
درصد شهريه متغيير دروس آن نيمسال را پس از طي مراحل اداري به دانشجو عودت خواهد نمود و در  85صادر شده باشد، مركز فقط 

 غيراينصورت هيچ وجهي به دانشجو عود ت نخواهد شد.

) به اتمام رسانيده و درخواست انصراف 14الي  1.............. در تاريخ ................................ كليه مراحل تسويه حساب با مركز را (مرحله اينجانب ..........
 ام. خود را به دبيرخانه شوراي آموزشي تحويل و رسيد دريافت كرده

 امضا و اثر انگشت دانشجو



   

 

٢٤ 

 شماره : ............................

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

 پيوست : ..........................
 

 تحصيل : انصراف از201كاربرگ ادامه 
 بير محترم شوراي آموزشي مركز د

بيرخانه شوراي آموزشي واصل گرديده و تمامي مراحل تسويه باسالم واحترام، بدينوسيله درخواست دانشجوي فوق كه در تاريخ .............................................................. به د
ذا به پيوست درخواست وي به همراه مدارك تكميلي جهت طرح در جلسه ...................... مورخ ل .حساب را با موفقيت به پايان رسانيده است
 گردد. ........................................................آن شورا تقديم مي

 صورت مالي)  /ه(كيله نسخ فرم انصراف وتسويه / كارت دانشجويي/ اصل كارنامه كامل كامپيوتري/ مجوز صندوق رفا

 مهر وامضاي مسئول دبيرخانه شوراي آموزشي مركز                                                                         

  

 مصوبه شوراي آموزشي مركز 

كليه  با عنايت به درخواست دانشجو مبني بر انصراف از تحصيل و نظر به اجراي كليه مراحل تسويه حساب دانشجو با
واحدهاي مركز، درخواست نامبرده در جلسه شماره .......................... مورخ ..................... شوراي آموزشي مركز مورد 
بررسي قرار گرفته و با درخواست ايشان موافقت/ مخالفت گرديد. خالصه وضعيت آموزشي دانشجو در هنگام صدور اين 

فرآيند تسويه حساب نامبرده انجام  25الي  15د. شايسته است مطابق مقررات مراحل گردحكم به شرح ذيل اعالم مي
 پذيرد. 

آقاي / خانم.................................................................... كه در نيمسال اول / دوم سال  دانشجوي انصرافي
دماني / آزمون سراسري .............................................. در رشته تحصيلي........................... از طريق پذيرش پو

.............................................. مقطع كارداني / كارشناسي اين مركز پذيرفته و به استناد تاييديه تحصيلي شماره 
........................ آموزش وپرورش / دانشگاه ................................................ و بدون/ با .............................................. مورخ .......

ن وظيفه عمومي ناجا در استفاده از معافيت تحصيلي شماره .................................................... مورخ .............................. سازما
 لي  ل / دوم / ترم تابستاني سال تحصيين مركز ثبت نام نموده و تا پايان آخرين نيسمال تحصيلي كه نيمسال اوا

باشد، موفق به گذراندن .................... واحد درسي با معدل كل............................................ به عدد مي                -     
حكم در تاريخ .................................................صادر و به موجب آن تاريخ اتمام معافيت تحصيلي نامبرده گرديده است اين 

 مقارن با پايان آخرين نيمسال تحصيلي نامبرده و .................................. درج خواهد گرديد.

 رئيس شوراي آموزشي مركز/ مهر و امضا  

 

 


