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نام و نام خانوادگي
امضا استاد مشاور
-------------------------------------------------------------------------------- .١ماده ٣٦آيين نامه آموزشي :دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود ،بايد درخواست انصراف خود را شخصاً بـه اداره آموزش دانشـگاه

تسليم نمايد .اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست ،تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد .پس از انقضـاي
اين مهلت ،حكم انصراف از تحصيل وي صادر ميشود و دانشجو پس از آن ،حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.

 .٢مطابق مصوبه هيات امناي دانشگاه :دانشجويان نوبت دوم در صورتيكه قبل از حذف و اضافه انصراف دهند ،موظف به پرداخـت شهريه ثابت و

در صورتيكه بعد از اين تاريخ انصراف دهند ،ملزم به پرداخت كل مبلغ شهريه ثابت و متغير مي باشند.
 .٣طبق اعﻼم سازمان سنجش آموزش كشور ،تاريخ انصراف از تحصيل مبناي قضاوت در مورد اجازه شركت در آزمون سراسـري دانشـگاههـا در سـال
آينده خواهد بود.
 .٤طبق قوانين نظام وظيفه چنانچه دانشجويان پسر از ادامه تحصيل منصرف شوند ،معافيت تحصيلي آنها لغو و در اولين فرصت بايد به خدمت اعـزام
شوند .دانشجويان انصرافي جهت كسب اطﻼع از تاريخ و مهلت اعزام به اداره نظام وظيفه محل سكونت خود مراجعه نمايند.
 .٥دانشجويان منصرف موظفند در اولين فرصت با تمام بخشهاي دانشگاه تسويه حساب نمايند.
 .٦حكم انصراف از تحصيل دانشجويان يك ماه از تاريخ انصراف و در صورت تسويه نهايي قابل تحويل ميباشد.
نظر مركز مشاوره:

نام ونام خانوادگي مسوول مركز

.امضاء
نظر اموزش دانشگاه:

نام و نامخانوادگي مدير آموزش دانشگاه

امضاء

