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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان  

 3                          م   کد فرم:
 یلیتحص یفرم مرخص

 

 

 و علوم تربيتي شناسيرواندانشكده معاونت محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي 
 

 با سالم 

دوره: روزانه/ شبانه)نوبت دوم(/  ..………………دانشجوی مقطع:  ……………………………شماره دانشجویی:      .…………………………اینجانب: 

مربوط به  نامهآیینبا آگاهی از مقررات آموزشی و    :..…………….………………………............ رشته: ...........المللبینمجازی/ فراگیر/ مشترک/ 

را به استناد مدارک پیوست و دالیل مشروحه زیر  ......................سال اول/ دوم  سال تحصیلی: مرخصی تحصیلی، درخواست مرخصی تحصیلی در نیم

 .دارم

 :مینمایمصحت درج مطالب زیر را تعهد  ضمناً

 ام.استفاده نكرده /ام.مرخصی تحصیلی استفاده كرده سالمینن از تاكنو-1

آموزشی مجااز باه اداماه     نامهنییآواحد بوده و طبق مقررات و ر........... ام برابتحصیلی مسالینتعداد واحدهای گذرانده شده ) قبولی ( لغایت آخرین  -2

 . )محروم از تحصیل نیستم.( باشمیمتحصیل 

 مدارک خاصی برای ارائه ندارم./مدارک مربوط به درخواست پیوست است.-3

 علت درخواست : 

 ........................................................................................................................-1     مستندات –مدارك 

 ........................................................................................................................-2                     )ضميمه(
 

 مدير/ رئيس محترم اداره آموزش

 مربوط انجام تقاضای وی نیاز به طرح در شورای آموزشی و تحصیالت تكمیلی  یهابخشنامهبا توجه به تاریخ درخواست و مدارک وی، طبق مقررات و

تحصیلی مربوط بررسی و در جلسه  سالمینهای دروس انتخابی تقاضای وی با بررسی و گزارش میزان حضور در كالس./ اقدام بالمانع استندارد و 

 كمیسیون بررسی موارد خاص/ شورای آموزشی و تحصیالت تكمیلی دانشكده مطرح شود.

 دانشكده  يآموزش گروهديرم 
 

 تكميلي/ كميسيون بررسي موارد خاص: التيو تحصنظر شوراي آموزشي 

 یهاا ساال مینا مدارک معتبر و مستندات كافی / انقضای مهلت بررسی / تعاداد   ارائهبه علت: عدم  /شد. موافقت: با درخواست وی/    /         ر تاریخد

 (  با تقاضای نامبرده مخالفت شد.سالمیناستفاده كرده از مرخصی تحصیلی  )..........

باا اتتسااد در   ....اول / دوم ساال تحصایلی ..........   ساال مینا  ضوابط تعیین شد، مرخصی تحصیلی وی در و مطابق آمدهعملبههای با توجه به بررسی

 است. منظور شدهسوابق تحصیلی  و در كارنامهایشان  یو برا گرديده تائيد)*( /بدون اتتساد در سنوات سنوات

 شورا واقع گردیده است.(  تائید)*توضیح: مدارک و مستندات درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات وی مورد 

 دانشكده آموزشي و تحصيالت تكميليمعاون 

 

 

 شماره و تاریخ ثبت
 دبیرخانه اداره كل خدمات آموزشی دانشگاه                           

 

 رونوشت

 جهت نگهداری سوابق در پرونده تحصیلی دانشجوبایگانی -1

 اداره كل خدمات آموزشی  دانشگاه جهت اطالع و اقدام مقتضی. *- 2
 نكرده است.  ارائهتوسط وی پیوست است. /  مدركی  شدهارائهوجه به اظهارات دانشجو مدارک * با ت

 .شوديم نسخه تكميل 1اين برگ در  تذكرات مهم:

دانشجوي عزيز برگ بدون امضاء و درج تاريخ دقيق 

 نيست. يبررسقابل درخواست

مرخصي تحصيلي را در  نامهنييآمقررات و ضوابط 

 مطالعه  كنيد. دقتبهپشت برگ 

 :محل امضاء دانشجو

 : تاريخ
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 يتعالباسمه
 آموزشي و مقررات و مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه نامهنييآ

 در خصوص نحوه درخواست مرخصي تحصيلي توسط دانشجوي متقاضي و مراتل اقدام

 و مقررات: هانامهنييآالف( 
كارشاناسی پیاوسته  هایدوره( مربوط به 34و   33)فصل هفتم مواد ریزیبرنامهشورای عالی  1376آموزش مصوب سال  نامهآیین .1

 و ناپیوسته و كارشناسی ارشد پیوسته و دكترای عمومی دامپزشكی. )دوره روزانه(

آن(  هایتبصرهو  10فصل پنجم )ماده  )تحصیالت تكمیلی( ریزیبرنامهشورای عالی  1373آموزشی مصوب سال  نامهآیین .2
حداكثر برای یک نیمسال تحصیلی با كسب موافقت دانشگاه از مرخصی تحصیلی  تواندمیدانشجوی دوره كارشناسی ارشد 

 استفاده نماید.
 :درخواست و تكميل فرم مرخصي ارائهد(زمان 

قبل از شروع نیمسال  بایستمیفرم مرخصی تحصیلی توسط دانشجو برای هر نیمسال تحصیلی  ارائهزمان درخواست و تكمیل و  .1
معاون  تائیدبا  صرفاًمرخصی حداكثر تا پایان زمان حذف و اضافه آن نیمسال و  درخواست نشدهبینیپیشتحصیلی و در موارد 

 است. پذیرشقابلآموزشی پردیس/ دانشكده 

مدارک و مستندات معتبر و  ارائهتقاضای مرخصی تحصیلی دانشجو پس از زمان حذف و اضافه حداكثر قبل از امتحانات منوط به  .2
 است. بررسیقابلخارج از اراده دانشجو در شورای آموزشی و تحصیالت تكمیلی پردیس/ دانشكده  

 باشدنمیحصیلی قابل اقدام پس از شروع امتحانات نیمسال ت وجههیچبهتقاضای مرخصی تحصیلی  .3

 :ج( ساير مصوبات شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه و مقررات مربوط
 . شودمیبرای دانشجویان شاهد و ایثارگر و جانباز تحت درمان طبق مقررات مربوط بررسی  .1

كمیسیون بررسی  تائیدز زایمان با نیمسال قبل و بعد ا 5مرخصی تحصیلی به علت زایمان بر اساس بخشنامه وزارتی حداكثر تا  .2
 است. پذیرامكانموارد خاص دانشگاه 

)متمركز  سراسریجدیدالورود آزمون  شدگانپذیرفتهتقاضای مرخصی تحصیلی در موعد مقرر برای اولین نیمسال تحصیلی برای - .3
مدارک معتبر و مستند تقاضای  رائها. در مواردی كه با باشدنمی( و برای دانشجویان سال آخر تحصیلی مجاز متمركزنیمهیا 

شورای آموزشی و تحصیالت تكمیلی  تائیدمعاون آموزشی و تحصیالت تكمیلی / معاون علمی مربوط برسد، با  تائیددانشجو به 
 بالمانع است.

یلی شورای آموزشی و تحصیالت تكم جلسهصورتقبل با ارسال  هاینیمسالتقاضای مرخصی تحصیلی اقدام نشده مربوط به - .4
 است. بررسیقابلپردیس  / دانشكده و مستندات مربوط 

 .شودمیاقدام نشده پس از گزارش موضوع و مستندات در كمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و بررسی  هایوقفه- .5

رخصی شده توسط كمیسیون پزشكی پس از زمان امتحانات یا قبل از آن م تائیدحذف كلیه دروس به علت مدارک بیماری - .6
 .باشدمیتحصیلی، احتساب در آموزش رایگان 

و موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در زمان پایان نیمسال تحصیلی آن نیمسال تحصیلی  تائیددر موارد استثنایی در صورت - .7
و برای دانشجوی دوره شبانه یا نوبت  شودمیجزو مدت سنوات تحصیلی و سنوات آموزش رایگان دانشجو )دوره روزانه( محسوب 

 انتخابی( باید پرداخت گردد. واحدهای)طبق  متغیردوم نیز كل شهریه ثابت و 

تسهیالت  نامهآیینآموزشی طبق  نامهآییندرخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر بیش از مدت مقرر در - .8
 .گرددمیوزارتخانه( بررسی  1386آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر )مصوب سال 

 
 
 
 اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه تهران 
 

 

 ام.خوانده دقتبهموارد فوق را 

 :یخانوادگنام و نام 

 امضاء:

 تاریخ:


