
 هب انم خدا 
 

 یو تحصیالت تکمیل    آموزشی  معاونت 

 و علوم رتبیتی  شناسی روان   دادکشنه

 6                   م فرم: کد 
  دائم دانشجو لیترک تحص یفرم تقاضا

                                                                                                                                               (لی)انصراف از تحص
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

 

ل و 
ط خود دانشجو باید تکمی

ت توس
ن قسم

تذکر مهم: ای
ضاء شود

ام
. 

 و علوم تربيتی شناسیروان دانشکده آموزشی و تحصيالت تکميلیمعاونت محترم 

 اینجانب

 فرزند:                       دارنده شماره شناسنامه:                              نام خانوادگی:        نام و 

                                              رشته:                     :       )مقطع( سال:                  دورهصادره از:                دانشجوی نیم

با آگاهی  امگرفتهواحد درسی نمره قبولی      در          تاکنوناین دانشگاه که                                        آموزشی: گروه

و صدور حکم قطعی انصراف از تحصیل را  دائمکامل از مقررات مربوط به انصراف تحصیل )به شرح زیر(تقاضای ترک تحصیل 

 قانون انصراف از تحصیل مبنی بر: ضمناًدارم. 

 اده از یک ماه مهلت برای نگهداری درخواست، قبل از صدور حکم قطعی.امکان استف .1

 تقاضای انصراف و عواقب آن. گیریبازپسعدم تمایل به  .2

 .شدهتعیینعدم امکان بازگشت به تحصیل پس از اتمام مهلت  .3

 به اینجانب تفهیم شده است. دقیقاًمفهوم صدور حکم قطعی انصراف از تحصیل  .4

  
    

 

                                                     

              اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه                                                                                                

                                                                                                                                           احترامبا سالم و 

 .گرددیمبه پیوست مدارک مشروحه ذیل مربوط به نامبرده جهت اقدام الزم ارسال 

 1-  صورت ریال بانک ملت )در  500.000محضری و اصل رسید بانکی به مبلغ  تعهدنامه تأییدشده/اصل فرم دانشجوییاصل کارت

 مفقود شدن کارت دانشجویی(؛

  2-  در دو نسخه؛( نشدهاعالم)بدون خدشه و وجود دروس ناتمام و  تأییدشدهاصل کارنامه کامل 

 3- دانشگاه(؛ حسابتسویه) 525اصل فرم 

 4- عدم بدهی به صندوق امور دانشجویی؛قطعی یا تقسیط بدهی /نامه  حسابتسویهفاه دانشجویان برای ر هایصندوقاصل نامه 

 5- خدمت/معافیت/غیره............(؛)معاف تحصیلی/کارت پایان  وظیفهنظاموضعیت 

 6-  ت گرفته است(؛نوبت دوم صور صورتبهاصل کارنامه مالی )دانشجوی دوره نوبت دوم/دانشجوی روزانه که تحصیل وی 

 7-اقدام، لزوم هماهنگی دارد/ندارد؛از شورای انضباطی دانشگاه منع  اینامه 

 8- طع تحصیلی پیشینامق تأییدیهاصل 

 9-التحصیلی مقاطع تحصیلی پیشیناصل گواهی فارغ 

10- طع تحصیلی پیشینامق ریزنمراتاصل 

 

 معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاهمحل ثبت نامه در دبیرخانه اداره کل خدمات آموزشی 
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