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 (3)فرم  درخواست انصراف ازتحصیل
 (لرستان شورای آموزشی دانشگاه 25/90/7901)مصوب جلسه مورخ                                             

  آموزش عالی ......................مرکز  محترم رئیس
 .........................................کاا  ملاای  ........................فرزناا   ..................................خااانواد ی نااا  .......................... اینجاناا  بااا ارتاارا  

.......  ............تحصاللی   مقطا   ........................................ ......... دانشاجوی رشاته  ................... متولا  ساا. ........  .........صادره از .................

 ذرانل ه ا  با علم  درسی را وار   ..................که تا کنون تع اد  ...............................................به شماره دانشجویی  ...............دوره ........

انصراف درخواست  ،ا داشتهه در دانشگاه کو اطالع از ضرورت عمل به تعه اتی  آموزشی هایآئلن نامهمقررات و  بهنسبت وآ اهی کامل 

 اق ا  نماین . سویه رساب و ص ور رکم انصرافثبت درخواست انصراف، ت. تقاضا دارد دستور فرماین  در خصوص را دار  از تحصلل

 
  

 :نام و نام خانوادگی دانشجو                               تاریخ ارائه درخواست انصراف:

 :دانشجو و اثر انگشتامضا            

 ناممرکز/ اداره پذیرش و ثبتمدیر امور آموزشی 

   ردد.ارسا. می به شرح ذیلدرخواست دانشجو برای اق ا  وفق مقررات 

  ،صدور حکم انصراف پس از دو ماهتسویه حساب و ثبت درخواست انصراف.         

 امضا                                                                                                                                                                        

 رئیس مرکز آموزش عالی ..........                                                                                                                                 

 

 

 

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

انشگاه تسللم کن . دانشجو مجاز صورت کتبی به اداره آموزش د دانشجوی متقاضی انصراف از تحصلل، بای  درخواست انصراف خود را شخصاً و به

بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگلرد  در غلر این صورت، پس از انقضای این مهلت، رکم  است فقط برای یک

لی فراین ی است که در انصراف تحصل :3131نامه آموزشی دوره دکتری مصوب آیین 8بند  3ماده  شود.انصراف از تحصلل وی صادر می

 آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصلل خودداری کن .

 .عمل کن  دانشجوی منصرف از تحصلل موظف است به کلله تعه اتی که در دوران تحصل سپرده است، :3توضیح

 است. و ع   من  نظا  وظلفه وابط مربوطبر اساس ض و سراسری هایآزمون قبولی در شرکت و از طریق تحصلل مج د دانشجوی انصرافی :2توضیح

پس از ارائه درخواست انصراف، الز  است دانشجو تا م ت دو ماه با دانشگاه تسویه رساب نمای   پس از سپری ش ن م ت مذکور رکم : 1توضیح

  ردد.انصراف قطعی دانشجو صادر می

 پذیر نلست.به تحصلل و لغو رکم انصراف امکان پس از تسویه رساب دانشجو و ص ور رکم انصراف قطعی، باز شت: 1توضیح

 مراحل درخواست انصراف: 

ارائه رسل  ثبت درخواست انصراف به  تسویه رساب دانشجو  ثبت درخواست در آموزش دانشگاه   درخواست کتبی دانشجو یا وکلل قانونی

 ص ور رکم انصراف قطعی بع  از سپری ش ن دوماه. تاریخ ثبت  تا دوماه بع  از برای یک بار و امکان پس  رفتن درخواست انصراف دانشجو 
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