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 (3)فرم  تحصیل درخواست انصراف ازرسید ثبت  
 (لرستان شورای آموزشی دانشگاه 25/09/7991)مصوب جلسه مورخ                                           

 

 شود وسیله گواهی میبا احترام، بدین
کد ملی ....................................  ........................فرزند  ........................خانوادگی نام ......................... آقای/ خانم     

..............  ........... مقطع تحصیلی ................................ رشتهدانشجوی صادره از ................... متولد سال .................. 

خود را در درخواست انصراف از تحصیل  ...............................................ه شماره دانشجویی ب دوره ..........................

ثبت نموده است. بر اساس  .. در مدیریت امور آموزشی مرکز آموزش عالی ............تاریخ ...........................................

ار و تا دو ماه از تاریخ ثبت درخواست، تقاضای ب دانشجو مجاز است فقط برای یکضوابط و مقررات آموزشی، 

انصراف خود را پس بگیرد؛ در غیر این صورت، پس از تسویه حساب و انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل 

 وی صادر خواهد شد.

 
.................. 

 ش عالی ..................آموز رئیس مرکز

 

 

 

 :3131ارشد مصوب نامه آموزشی دوره کارشناسیآیین 33و ماده  3131مصوب  نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسیآیین 22ماده 

ز صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند. دانشجو مجا دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به

بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد؛ در غیر این صورت، پس از انقضای این مهلت، حکم  است فقط برای یک

انصراف تحصیلی فرایندی است که در  :3131نامه آموزشی دوره دکتری مصوب آیین 8بند  3ماده  شود.انصراف از تحصیل وی صادر می

 جو به طور خودخواسته از ادامه تحصیل خودداری کند.آن دانش

 .عمل کند دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصل سپرده است، :3توضیح

 است. یفهو عدم منع نظام وظ بر اساس ضوابط مربوط و سراسری هایآزمون قبولی در شرکت و از طریق تحصیل مجدد دانشجوی انصرافی :2توضیح

پس از ارائه درخواست انصراف، الزم است دانشجو تا مدت دو ماه با دانشگاه تسویه حساب نماید؛ پس از سپری شدن مدت مذکور حکم : 1توضیح

 گردد.انصراف قطعی دانشجو صادر می

 پذیر نیست.مکانپس از تسویه حساب دانشجو و صدور حکم انصراف قطعی، بازگشت به تحصیل و لغو حکم انصراف ا: 1توضیح

 مراحل درخواست انصراف: 

ارائه رسید ثبت درخواست انصراف به  تسویه حساب دانشجو  ثبت درخواست در آموزش دانشگاه   درخواست کتبی دانشجو یا وکیل قانونی

 قطعی بعد از سپری شدن دوماه. صدور حکم انصراف تا دوماه بعد از تاریخ ثبت  برای یک بار و امکان پس گرفتن درخواست انصراف دانشجو 

http://www.lu.ac.ir/

