
  ) 14 –فرم ت (  جمهوري اسالمي ايران  
    دانشگاه تهران  

  .شود نسخه تكميل مي 3تذكرات مهم اين برگ در   برگ درخواست مرخصي تحصيلي  
  تاريخ دقيق درخواست  دانشجوي عزيز اين برگ بدون -1  :پرديس 

 .نيست قابل بررسي  روانشناسي و علوم تربيتي: دانشكده 
 تحصيلي رادرپشت مرخصي  مقررات و ضوابط آيين نامه -2  

 .برگ به دقت مطالعه كنيد  

 

)               نوبت دوم (شبانه /دانشجوي دوره روزانه:                                   شماره دانشجويي :                                  نام :                                        نام خانوادگي 
  :        گرايش                                                                    :رشته 

  پرديس / معاونت محترم آموزشي دانشكده 
درخواسـت   )اه تهرانبخشنامه ها و مصوبات شوراي آموزشي دانشگ –آيين نامه وزارتي ( اينجانب با آگاهي كامل از مقررات آموزشي و آيين نامه آموزشي مربوط به مرخصي تحصيلي 

  .نيمسال اول سال تحصيلي                    نيمسال دوم سال تحصيلي              به استناد مدارك پيوست و داليل مشروحه زير را دارد        مرخصي تحصيلي در 
  :مي نمايم  دضمنا صحت درج مطالب زير را تعه

 .از دانشكده در اختيار ندارم... غيره  هيچگونه امانتي از قبيل لوازم آزمايشگاه، كتاب و -1

 .اظهارات فوق با دقت تكميل شده و در صورت مغايرت و عدم تاييد تابع مقررات و ضوابط دانشگاه خواهم بود -2

 .تاكنون از مرخصي تحصيلي استفاده نكرده ام .        تاكنون         نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كرده ام  -3

لغايت آخرين نيمسال تحصيلي ام برابر                واحد بوده و طبق مقررات و آيين نامه آموزشي مجـاز بـه ادامـه تحصـيل مـي      ) قبولي (گذرانده شده  تعداد واحدهاي -4
 ) محروم از تحصيل نيستم . ( باشم

 .شركت ننموده ام . ام از ابتداي نيمسال تا تاريخ                      در كليه كالسهاي دروس انتخابي شركت نموده -5

 .مدارك خاصي براي ارائه ندارم .         مدارك مربوط به درخواست پيوست است         -6

 :علت درخواست 

  :مستندات  –مدارك 

1-   
2-  

  پرديس / رئيس محترم اداره آموزش دانشكده 
تقاضـاي   .        و اقدام بالمانع اسـت . ضوع            نياز به طرح در شوراي آموزشي دانشكده نداردبا توجه به تاريخ درخواست و مدارك وي طبق مقررات و بخشنامه هاي مربوط مو

  .بررسي و در جلسه شوراي آموزش دانشكده مطرح شود) فوق  5بند (وي با بررسي و گزارش مدت حضور در كالسهاي دروس انتخابي نيمسال تحصيلي مربوط 
                                                                                                                                          

   ................................................................ مدير گروه   
___________________________________________________________________________________________________________  

  
  پرديس / نظر شوراي آموزشي دانشكده 

و           / عــدم ارائــه مــدارك معتبــر و مســتندات كــافي انقضــاي مهلــت بررســي        : بــه علــت        / .موافقــت شــد  :        در تــاريخ                           بــا درخواســت وي   
  در ضمن . مخالفت شد

  .نامبرده در كالسهاي دروس انتخابي بدون غيبت در طول نيمسال تحصيلي تاكنون حضور داشته است      
  .كنون غيبت كرده استجلسه تا              "همه كالسهاي دروس انتخابي جمعه/ نامبرده در بعضي       

  :امضاء رئيس اداره آموزش دانشكده :                                    تاريخ 
 

  پرديس /رايانه دانشكده 
  با سالم 

مقتضي است در رايانه . مانع استدوم سال تحصيلي                   بال/ مرخصي تحصيلي وي در نيمسال اول با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و مطابق ضوابط تعيين شده،     
  .درج گردد) حذف مجاز(براي عنوان نيمسال مذكور مرخصي تحصيلي منظور شده و در مقابل دروس انتخابي كد مربوط 

                                                                                                                                                                          
 

  :پرديس                                                       : رونوشت 
  .بايگاني دانشجويي دانشكده جهت نگهداري سوابق در پرونده تحصيلي دانشجو  -1
 اداره كل امور آموزشي دانشگاه جهت اطالع و اقدام الزم  -2

  
 .مدركي ارائه نكرده است./ به اظهارات دانشجو مدارك ارائه شده توسط وي پيوست است  در ضمن با توجه

  :محل امضاء دانشجو
  :تاريخ تكميل فرم 

شـــماره و تـــاريخ ثبـــت در   
 دبيرخانه امور آموزشي دانشگاه


