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 : انصراف از تحصیل202کاربرگ ادامه 
 محترم شورای آموزشی مرکز  رئیس

 علیكم  سالم  

به الذكر كه به شماره ............................. مورخ ....................... و ساعت...... ثبت گردیده  رخواست دانشجوی فوق، بدینوسیله داً احترام      

شوراي جهت طرح در جلسه  صورت مالي و غیره ،اصل کارنامه کامل کامپیوتری ،کارت دانشجوییاعم از كاربرگ انصراف، همراه مدارک تکمیلی

 گردد. تقدیم می آموزشي مركز

 مهر وامضای مسئول دبیرخانه شورای آموزشی مرکز                                                                         

 

اعم از بدهي هاي مربوط به صندوق  صیل سپرده استاز تحصیل موظف است به كلیه تعهداتي كه در دوران تح انصرافيدانشجوي  :2تذكر

ارایه هرگونه مدارك )مدارك تحصیلي( پس از تسویه حساب كامل بدهي دانشجو به صندوق رفاه  نماید.عمل  دانشجویان وزارت علومرفاه 

 قابل استرداد است.

 ..............................کاربردی..................... -مرکز آموزش علمی

 ریاست محترم شورای آموزشی مرکز 

نامه اینجانب........................................................ فرزند ..........................................به شماره شناسباسالم و احترام، 

مقطع پودمان  ................. دانشجوی ترم/صادره از.شماره ملي .........................................  ..................................

به انصراف از  با آگاهی کامل از مقررات مربوط  .........................................کاردانی/کارشناسی ناپیوسته: به شماره دانشجویی

/ مشکالت مالی/ ز تحصیل به دلیل مشکالت خانوادگیتقاضای ترک تحصیل دائم و صدور حکم قطعی انصراف ا ،تحصیل به شرح ذیل

دارم ضمن پذیرش موارد مندرج در تعهدنامه انضباطی ، کلیه بدینوسیله اعالم میه شرح ذیل را دارم. و  رش در دانشگاه دیگر/ سایر بپذی

دارم مفهوم حکم قطعی نامه مربوطه دنبال خواهم نمود و با امضا این درخواست، اعالم میتسویه حساب را مطابق شیوه مراحل انصراف و

 ل، دقیقا به اینجانب تفهیم شده است و از فرآیند آن اطالع کامل دارم.انصراف از تحصی

 نکات مهم: 

  انجامد. روز به طول می 10فرایند تسویه حساب با دانشجو حداقل 

 تواند هیچگونه مدرک یا گواهی از این مرکز دریافت نماید. تسویه حساب مرکز نمی دانشجو قبل از اتمام کلیه مراحل انصراف و 

 تواند در هریک از مراحل )تا است انصراف تا قبل از صدور رای نهایی شورای آموزشی مرکز قطعی نبوده و دانشجو میدرخو

 قبل از طرح در شورا( درخواست خود را باز پس گیرد.

 واست بار درختواند برای یکدانشجویی که با درخواست انصراف از تحصیل وی در شورای آموزشی موافقت گردیده است فقط می

روز از تاریخ صدور حکم قطعی نگذشته  10ادامه تحصیل خود را به شورای آموزشی مرکز تحویل نماید مشروط برآنکه بیش از 

 باشد. 

 اضافه( هرنیمسال مطابق تقویم آموزشی  درصورتیکه حکم قطعی انصراف دانشجو قبل از پایان هفته دوم نیمسال تحصیلی )حذف و

درصد شهریه متغییر دروس آن نیمسال را پس از طی مراحل اداری به دانشجو عودت  85رکز فقط دانشگاه صادر شده باشد، م

 خواهد نمود و در غیراینصورت هیچ وجهی به دانشجو عود ت نخواهد شد.

( به اتمام 11الی  1مرحله ................ کلیه مراحل تسویه حساب با مرکز را )...... در تاریخ .........................اینجانب ..........

 ام. رسانیده و درخواست انصراف خود را به دبیرخانه شورای آموزشی تحویل و رسید دریافت کرده

 امضا و اثر انگشت دانشجو
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 : انصراف از تحصیل202کاربرگ ادامه 
 دبیر محترم شورای آموزشی مرکز 

.............. به دبیرخانه شورای آموزشی واصل گردیده و تمامی مراحل .....ریخ ...........فوق که در تاباسالم واحترام، بدینوسیله درخواست دانشجوی 

لذا به پیوست درخواست وی به همراه مدارک تکمیلی جهت طرح در جلسه  .تسویه حساب را با موفقیت به پایان رسانیده است

 گردد. ......................آن شورا تقدیم می.............. مورخ ..........................................

 صورت مالی(  /)کیله نسخ فرم انصراف وتسویه / کارت دانشجویی/ اصل کارنامه کامل کامپیوتری/ مجوز صندوق رفاه

 زشی مرکزمهر وامضای مسئول دبیرخانه شورای آمو                                                                         

  

 مصوبه شورای آموزشی مرکز 

با عنایت به درخواست دانشجو مبنی بر انصراف از تحصیل و نظر به اجرای کلیه مراحل تسویه حساب 

دانشجو با کلیه واحدهای مرکز، درخواست نامبرده در جلسه شماره .......................... مورخ 

ورد بررسی قرار گرفته و با درخواست ایشان موافقت/ مخالفت ..................... شورای آموزشی مرکز م

گردد. شایسته است گردید. خالصه وضعیت آموزشی دانشجو در هنگام صدور این حکم به شرح ذیل اعالم می

 فرآیند تسویه حساب نامبرده انجام پذیرد.  15الی  15مطابق مقررات مراحل 

ل / ....................................................... که در نیمسال اوآقای / خانم............. دانشجوی انصرافی

............. از طریق پذیرش پودمانی / آزمون سراسری در رشته دوم سال تحصیلی...........

و به استناد  ............................ مقطع کاردانی / کارشناسی این مرکز پذیرفته............................

............. آموزش ........ مورخ .............تاییدیه تحصیلی شماره ......................................

............. وپرورش / دانشگاه و بدون/ با استفاده از معافیت تحصیلی شماره .......................................

..... سازمان وظیفه عمومی ناجا در این مرکز ثبت نام نموده و تا پایان آخرین نیسمال ............مورخ ........

باشد، موفق به گذراندن می          -         لیل / دوم / ترم تابستانی سال تحصیتحصیلی که نیمسال او

این حکم  ...... به عدد گردیده است.................... واحد درسی با معدل کل......................................

.....صادر و به موجب آن تاریخ اتمام معافیت تحصیلی نامبرده مقارن با پایان آخرین .....در تاریخ ............

 نیمسال تحصیلی نامبرده و .................................. درج خواهد گردید.

 رئیس شورای آموزشی مرکز/ مهر و امضا  

 

 


