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 / پرديس / مركز / مؤسسه معاونت محترم آموزشي دانشكده 

 اينجانب:

 دارنده شماره شناسنامه:  فرزند:    نام خانوادگي:         نام:

 رشته:     مقطع:روزانه/ شبانه  دوره:              دانشجوي ترم:                        صادره از:

با آگاهي كامل از مقرررا    ام واحد درسي نمره قبولي گرفته  اين دانشگاه كه تاكنون در   :دانشكدهپرديس/ 

 مربوط به انصراف از تحصيل ) به شرح زير( تقاضاي ترك تحصيل دايم و صدور حكم قطعي انصراف از تحصيل را دارم: 

 ضمنا قانون انصراف از تحصيل مبني بر:

 ر امكان استفاده از يك ماه مهلت براي نگهداري درخواست، قبل از صدور حمن قطعي؛1

 و عواقب آن؛  ر عدم تمايل به باز پس گيري تقاضاي انصراف2

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

 دقيقا به اينجانب تفيهم شده است. ر مفهوم صدور حكم قطعي انصراف از تحصيل؛4

 

 تاريخ تقاضا:    

 

                                                                                                

 خانوادگي: نام و نام

 امضاء:

  روز ماه سال

 
 شماره: ...................................                                                                                                                      

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

 اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه 

 باسالم

 .گردد پيوست مدارك مشروحه ذيل مربوط به نامبرده جهت اقدام الزم ارسال مي به      

 1- ريال بانك تجار ) درصور  مفقود 101111ي به مبلغ اصل كار  دانشجويي/ اصل فرم تاييد شده تعهدنامه محضري و اصل رسيد بانك 

 شدن كار  دانشجويي(         

 2- اصل كارنامه كامل، امضاء و تاييد شده )بدون خدشه و وجود دروس ناتمام و اعالم نشده( دو نسخه 

 3-  تسويه حساب با دانشگاه( 020اصل فرم ( 

 4-  اصل نامه امور دانشجويي براي اعالم عردم  وص تعيين وضعيت بدهي يا تسويه حساب قطعي/ هاي رفاه دانشجويان در خص صندوق  اصل نامه

 بدهي به صندوق

 0-  نظر شوراي انضباطي 

 6- وضعيت نظام وظيفه 

 7- اصل كارنامه مالي 

 

 

                                   

 معارف و انديشه اسالميدانشكده  علمیمعاون                          

 

 دانشگاهدبيرخانه اداره كل خدما  آموزشي  محل ثبت نامه در

 

 

 


