
 
مدیریت تحصیالت تکمیلی

  1/8شناسه: الف/

 تاریخ : 
 پیوست: 

 رییس محترم دانشکده ..........................

 سالم با

.......................................رشته /  مقطع ملی................................... دانشجوی دانشجوئی............................... وشماره شماره فرزند.................. بهاینجانب ...................................  بدینوسیله احتراماً، 

 انصراف وضعیت بدیهی است دارم. می اعالم رامیبد  دانشگاه در تحصیل از قطعی انصراف به خود تمایل تصمیم، این از والدینم اطالع اعالم ضمنگرایش.......................... ، 

 ارائاه باا را خاود از تحصایل انصاراف درخواسات تاا داشت خواهم فرصت تاریخ آن تا فقط اینجانب و مانده باقی غیرقطعی بصورت ، درخواست تاریخ از ماه دو تا اینجانب تحصیل از

 تحصیل از قطعی وضعیت انصراف با دانشگاه میبد در اینجانب تحصیلی پرونده فوق، دوماهه فرصت پایانِ در دهم. ارائه را تحصیل به بازگشت تقاضای و نموده باطل کتبی، درخواست

.شد خواهد بسته

 :نمایم می اعالم خود امضای با را مورد هر عواقب و معنی از کامل اطالع و نموده مطالعه دقت به را ذیل موارد ضمن در

 امضا ماده قانونی افراد مورد نظر

 در غیبت ام، ننموده شرکت آن امتحان یا و کالس در که دروسی برای ، شوم تحصیل به بازگشت خواهان فوق ماهه دو مهلت پایان از قبل دلیلی هر به که صورتی در همه دانشجویان

 .شد خواهد ثبت اینجانب نیمسال کارنامه

 

 عواقب و بوده فوق دوماهه فرصت پایان در دانشگاه میبد با کامل حساب تسویه به منوط میبد دانشگاه به شده تحویل مدارک اخذ و تحصیل از اینجانب انصراف نامه صدور دانشجویانهمه 

 .بود خواهد اینجانب عهده بر تماما ، موعد از دیرتر حساب تسویه از ناشی های جریمه و

 

 دانشجویان )فقط انصراف دهم تحصیل از کنکور برای نام ثبت زمان از کنکور( قبل دفترچه مفاد باید )طبق دارم را  )کنکور( سراسری آزمون در مجدد شرکت قصد اگر همه دانشجویان

 .)دهند انصراف خود قبلی رشته از کنکور، در قبولی از بعد و کنند شرکت کنکور در ابتدا توانند می )شبانه ( دوم نوبت کارشناسی

 

 پرداخت به موظف نیمسال سوم هفته از بعد انصراف صورت در و ثابت شهریه پرداخت به موظف نیمسال سوم هفته پایان تا اضافه و حذف زمان از انصراف صورت در نوبت دوم

 .بود خواهم نیمسال متغیر و ثابت شهریه

 

 به( موظف آزاد دانشگاه به ارائه یا و شخصی نگهداری برای مثالباشم ) داشته تمایل میبد دانشگاه از خود قبلی تحصیلی مدارک دریافت به ، تحصیل از انصراف از پس اگر روزانه

 انصراف تاریخ از س( پبیمه با )کار  کار به اشتغال گواهی ارائه با رایگان آموزش تعهدات ایفای یا علوم وزارت حساب به نقدی بصورت خود رایگان آموزش هزینه پرداخت

 و سنوات در احتساب با مرخصی وضعیت با های نیمسال همچنین و نیمسال در شده اخذ های واحد ،گذرانده واحدهای بر عالوه که دارم اطالع ضمن . )در باشم می قطعی

 .است رایگان آموزش تعهد لغو به منوط شرایط همه در نمرات ریز درخواست ضمن در (.باشد می رایگان آموزش مشمول ترم حذف

 

 مشمول پسر

 وظیفه نظام

 و دانشگاهها در با آزمون، یا و آزمون بدون بصورت مجددا تا داشت خواهم تحصیل( مهلت مجاز سنوات در انصراف صورت خود )در انصراف ثبت تاریخ از سال یک تا فقط

 از پس سربازی خدمت انجام به موظف و شود تمدید نمی اینجانب تحصیلی معافیت اینصورت، غیر در که دهم تحصیل ادامه و نموده نام ثبت دیگر عالی آموزش موسسات

 .بود خواهم تحصیل از انصراف

 

 تکمیل عدم نمایم. صدورمدرک کاردانی تقاضای مربوطه فرم قالب در تا داشت خواهم فرصت بار یک برای صرفا کاردانی، مقطع در التحصیلی فارغ امکان وجود صورت در کارشناسی

 .باشد می اینجانب سوی از کاردانی دریافت مدرک به تمایل عدم منزله به انصراف، یافتن قطعیت زمان در کاردانی مقطع در التحصیلی فارغ درخواست فرم

 

 مشمول کارشناسی پسر

 وظیفه نظام

 دیگر های دانشگاه در ادامه تحصیل حق نمایم، کاردانی مقطع در شدن التحصیل فارغ وتقاضای باشم داده انصراف بعد به تحصیل ششم نیمسال ابتدای از که صورتی در

 .نمایم اقدام سربازی خدمت انجام باید برای کاردانی درمقطع التحصیلی فارغ تاریخ از سال یک مدت ظرف حداکثر و داشت نخواهم را انصراف از پس

 

 جدیدالورود

 هشتم هفته پایان تا (

 )نیمسال اولین

 خود از کامل بطور را آن از پس یا و ماهه قانونی دو فرصت در تحصیل به بازگشت حق آن امضاء با انصرافم بودن قطعی اعالم ضمن اینجانب

 .نمایم می سلب

 اثر انگشت: امضا دانشجو:

 
 .شود می ثبت گلستان سیستم در حاضر فرم که است تاریخی دانشجو انصراف تاریخ :توجه*

 :دانشکده مخصوص

اینکاه  از اطمینان حصول و مندرجات دقیق کنترل از پس را حاضر فرم اصل ..../..../.... تاریخ در  ........................................ دانشکده آموزش کارشناس ............................. اینجانب

بارای  حاضر فرم اصل دادم. تغییر موقت انصراف وضعیت به گلستان سیستم در را دانشجو تحصیلی نیمسال سرترم وضعیت و نموده دریافت است واقف خود تصمیم عواقب به دانشجو

 .شد خواهد ارسال کارشناس تحصیالت تکمیلی آموزش کل به حاضر تاریخ از ماه دو گذشت از پس دانشجو، تحصیل از انصراف ثبت

 دانشکده: رئیس امضاء و نام آموزش:                                             کارشناس امضاء و نام                                                                                 

  انصراف: ابطال

باه  توجاه با ............................. ملی شماره به ........................................ اینجانب اند( نموده سلب خود از را تحصیل به بازگشت حق فوق بند آخرین امضای با که جدیدالورود دانشجویان )به استثناء

 دارم. را میبد دانشگاه در تحصیل به بازگشت قصد و داشته را خود انصراف درخواست ابطال تقاضای ماهه، دو فرصت نشدن سپری

 دانشجو: امضاء                               :تاریخ                                                                                                                                                     

 کارشناس تحصیالت تکمیلی آموزش کل: 

 ضمنا فرم حاضر در پرونده دانشجو ثبت گردید. و در سیستم گلستان اصالح گردید. شد برگردانده تحصیل به مشغول حالت به دانشجو وضعیت

 نام و امضا کارشناس تحصیالت تکمیلی اموزش کل:                                                                                                                                

 تاریخ:                                                                                                                                                                                                     

 


