فرم انصراف از تحصیل
معاونت محترم آموزشی مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمان /اداره آموزش
باسالم
احتراماً ،اینجانب  ....................................................................فرزند  ..........................................به شماره شناسنامه  ...........................................صادره از -----
متولد سال  ..........................پذیرفته شده در آزمون ورودی سال  ...........................در رشته  ......................................................به شماره دانشجویی -------
مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمان با آگاهی کامل از مقررات آموزشی و آیین نامه ترک تحصیل ،تقاضای انصراف ازتحصیل خود را دارم.
به علت  -1گرفتاری شغلی □

 -2بیماری □

 -3سایر(توضیح دهید) ..............................

پاره ای از مقررات آموزشی مربوط به انصراف

مستدعی است دستور فرمایید :اقدام الزم معمول گردد.

امضا و تاریخ

ماده :22دانشجو در صورت تمایل ،می تواند شخصا درخواست انصراف از تحصیل کند .دانشجوی منصرف از تحصیل ،بایستی هزینه انصراف را برابر آخرین
دستورالعمل مربوط بپردازد .دانشجوی انصرافی می تواند به فاصله  2ماه از تاریخ درخواست ،انصراف خود را پس بگیرد.
تبصره :پس از صدور حکم انصراف ،تقاضای بازگشت به تحصیل پذیرفته نیست و رابطه چنین دانشجویی با دانشگاه قطع می گردد .در صورت مشمول بودن
دانشجو ،واحد دانشگاهی مکلف است مراتب را پس از یکماه به اداره وظیفه عمومی اطالع دهد.
ماده  :22ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ،انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت.
تبصره :در موارد استثنایی که ترک تحصیل دانشجو موجه باشد .باید حداقل یکماه قبل از پایان همان نیمسال دالیل آن به دانشگاه ارائه شود.
در صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه ،آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

معاونت آموزشی

اداره آموزش
تقاضای مشارالیه در جلسه مورخ  ........................................................شورای آموزشی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت /نگرفت
تسلیم مدارک تحصیلی و سوابق آموزشی منوط به پرداخت هزینه مربوطه و تسویه حساب کامل دانشجو می باشد .لطفاً اقدام مقتضی معمول گردد.
معاونت آموزشی

اداره آموزش

امورمالی

اداره آموزش
گواهی می گردد نامبرده نسبت به پرداخت هزینه مربوطه و تسویه حساب کامل با امور مالی اقدام نموده است.
تسلیم مدارک تحصیلی ازنظر اداره امور مالی بالمانع است.
اداره امور مالی
تاریخ و امضاء

بلحاظ انقضای مهلت مقرر در آیین نامه آموزشی با انصراف ازتحصیل خانم  /آقای ....................................................................................موافقت قطعی بعمل آمد.
مدارک وسوابق تحصیلی به وی تحویل داده شد
بدلیل مشمول بودن  /نبودن مراتب به نظام وظیفه اطالع داده شد /نشد.
اداره آموزش
تاریخ و امضاء

