شماره.......................:

فرم انصراف از تحصیل

تاریخ........................:

معاونت محترم آموزشي و موسسه آموزش عالي باختر ايالم  /اداره كل آموزش ::
با سالم
احترام ًا  ،اينجانب...........................................................فرزند.............................................................به شماره شننناانننامنه....................................................
صادره از.........................................متولد اال ................................پذيننننرفته شنننننننده در آزمننننننننننون ورودي انال.........................
در رشته.............................................................به شماره دانشجويی.......................................................مواسه آموزش عالی باختر ايالم با آگناینی
کامل از مقررات آموزشی و آيین نامه ترک تحصیل تقاضاي انصراف خود را دارم  .مستدعی اات اقدام الزم معمول گردد .

مدير آموزش

معاونت آموزشی

پاره ای از مقررات آموزشی مربوط به انصراف

امضا و تاریخ

ماده  : 14دانشجو در صورت تمایل  ،می تواند درخواست انصراف از تحصیل کند  .دانشجوی منصرف از تحصیل  ،بایستی هزینه انصراف را بررابرر رخرریر
دستورالعمل مربوط بپردازد  .دانشجوی انصرافی می تواند به فاصله یکماه از تاریخ درخواست  ،انصراف خود را پس بگیرد .

تبصره  :پ س از صدور حکم انصرا ف  ،تقا ضای بازگ ش ت به تحصیل پذیرفته نی س ت و رابطه چنی

دان شجویی با دان ش گاه قطع مرری گررردد  .در

صورت مشمول بودن دانشجو  ،واحد دانشگاهی مکلف است مراتب را پس از یکماه به اداره وظیفه عمومی اطالع دهد .
ماده  : 14ترک تحصیل بدون کسب اجازه  ،انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت .
تبصره  :در موارد ا ستثنایی که تر ک تحصیل دان شجو موجه با شد  ،باید حداقل یکماه قبل از پایان همان نیم سال د الیل رن به دان ش گاه ارائه شود .
در صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه  ،رن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود .

تقاضای مشارالیه در جلسه مورخ  .........................................شورای رموزشی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت  /نگرفت لطفاً اقردا

مرقرترضری

معمول گردد .
معاونت رموزشی

حسابداری محتر با عنایت به تحویل مدارک و تسویه حساب ایشان مبلغ ............................ .......................ریال بعنوان طلب ایشان باز پرداخت شود .
معاونت رموزشی
تاریخ و امضا ء

امورمالی

مبلغ فوق طی چک شماره  ..................................................مورخ  ............................................صادر و تحویل  ............................................................گردید .
امور مالی
تاریخ و امضا ء

