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 انصراف از تحصیلتفاضای  کاربرگ 

 معاون محترم آموزشی و پژوهشی
 سالم علیکم؛ 

دانشجوی ورودی سال  ...................... صادره از ........................... ملیی شمارهدارای ...........................  فرزند.................................................  جانباین

.................... تلفن همراه .......  ...................................رشته  ......................ی دانشجویی ..................................... درمقطع با شماره......... ............ تحصیلی

با آگاهی کامل از مقررات مربوط به انصراف از تحصیل به شرح زیر تقاضای انصراف از تحصیل و  امی قبولی گرفتهواحد درسی نمره تاکنون در ..............

 را دارم. 

 ( قانون انصراف از تحصیل:الف

 از صدور حکم قطعیامکان استفاده از یک ماه مهلت برای نگهداری درخواست قبل  .1

 عدم تمایل به بازپس گیری تقاضای انصراف و عواقب آن. .2

 عدم امکان بازگشت به تحصیل پس از اتمام مهلت تعیین شده .3

  دانشجوی انصرافی یشهریه  ب(

تحصیل انصراف ثابت و متغیر دانشجویی که به تأیید آموزش، حداکثر دو هفته پس از ثبت نام )بر اساس تاریخ پذیرش قطعی در سامانه ناد( از  یشهریه .1
 حضوری آخرین ورودی را پرداخت نماید.  یواحد تخصصی دروس کارشناسی دوره 2ای معادل گردد و صرفًا الزم است هزینهدهد به وی مسترد می

 دو ماه پس از شروع نیمسال تحصیلی از تحصیل منصرف شوند متغیر دانشجویانی را که در اولین نیمسال تحصیلی و حداکثر تا ینشگاه فقط شهریهدا .2
از تحصیل سال تحصیلی را از دانشجویانی که بعد از مهلت مذکور، انصراف ثابت و متغیر واحدهای اخذ شده آن نیم یکند، ولی شهریهبه آنها مسترد می

بر  الزم است عالوه ،سال اول )پس از شروع آزمونهای پایانی( اقدام به انصراف از تحصیل نمایدکند. چنانچه دانشجویی پس از اتمام نیمدهند، اخذ می
واحد تخصصی  8واحد دروس تخصصی در کارشناسی،  16 سال تحصیلی )معادلمتغیر یک نیم یثابت و شهریه یشهریه واحدهای اخذ شده، شهریه

دانشجویان هم ورودی خود در سال تحصیلی انصراف را به عنوان جریمه انصراف به دانشگاه پرداخت  یدر کارشناسی ارشد و دکتری( بر اساس شهریه
 نماید.

 جریمه انصراف خواهد شد.، مشمول در صورتی که دانشجو پس از گذراندن نیمی از دروس کارشناسی انصراف دهد و مدرک کاردانی دریافت کند: 2تبصره 

 دانشجویی که طبق ضوابط آموزشی ملزم به انصراف از تحصیل گردد از پرداخت جریمه انصراف معاف می باشد.: 3تبصره 

 گردد.تخفیفات شهریه این آیین نامه نمیسال اول انصراف دهد مشمول در صورتی که دانشجو قبل از شروع امتحانات نیم: 4تبصره 

سال فعال دانشجو بر اساس تشخیص آموزش است )نه زمان مراجعه( و حساب دانشجویان انصرافی و اخراجی، آخرین نیم یتسویه مالک: 5تبصره 
 گیرد.سال فعال انجام مینامه آخرین نیممحاسبات مالی بر اساس آیین

 
  ................................................................................................................................................................................................... دلیل انصراف : 

 
 نام و نام خانوادگی:             تاریخ تقاضا:        
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تسویه الزم است برای طی مراحل گردد و بدین وسیله نامبرده .............. مبنی بر انصراف از تحصیل موافقت می............درخواست دانشجو ............با 
 اقدام کند. حساب 

 معاون آموزشی و پژوهشی        
 

 امضا :   وضعیت دانشجو در سامانه ثبت شد.:  واحد ثبت رایانه
 

 : امضا  ی انصراف از تحصیل تحویل گردید.برگه:  بایگانیواحد 


