
 

 مدیریت محترم امور آموزشی دانشگاه کاشان
 سالمبا 
ــ    ــاً، اینجان ــد ................ ..............................ب احترام ــه شــماره شناســنامه ........... ......................فرزن ــد ............... ..................ب ..... .......متول

بـه   شـبانه    دوره روزانـه ...............................دانشـجوي رشـته   ........ ......................به شماره دانشجویی . .....................صادره از حوزه 
 .لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات الزم بعمل آید. دالئل زیر تقاضاي انصراف دائم از تحصیل را دارم

 ..................... :تعداد واحد گذرانده.......... .....:...تعداد واحد ترم جاري: ....................... سهمیه قبولی در دانشگاه
 :علت انصراف از تحصیل

1- 
2- 
3- 

 : آدرس دقیق محل سکونت
 تاریخ/امضاء دانشجو

 

 

  :تذکر
که بخواهد از تحصیل اعالم انصراف کنـد بایـد درخواسـت     دانشجویی نامه آموزشی، آئین 36طبق ماده  :و ماقبل 90دانشجویان ورودي 

دانشجو مجاز است فقط براي یکبار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست تقاضـاي انصـراف   . انصراف از تحصیل خود را شخصاً تسلیم نماید
 .د شد و دانشجو از آن پس حق ادامه تحصیل نداردرا پس بگیرد، پس از انقضاي این مهلت حکم انصراف از تحصیل صادر خواه

آیین نامـه آموزشـی، دانشـجویی کـه قصـد انصـراف از تحصـیل داشـته باشـد، بایـد            24طبق ماده  :و بعد از آن 91دانشجویان ورودي 
یمسـال بعـدي،   تـا شـروع ن  فقـط بـراي یکبـار    جو مجاز اسـت  شاین دان .تسلیم کند» موسسه«درخواست انصراف خود را به اداره آموزش 

 .می شودپس از انقضاي این مهلت حکم انصراف از تحصیل صادر اینصورت  درغیررا پس بگیرد،  خود تقاضاي انصراف
 مدیر محترم  امور آموزشی

                           .به اطالع می رساند نامبرده با امور مالی دوره شبانه تسویه حساب نموده است

 تاریخ/مالی شبانهامضاء و مهر مسئول 
 

 محترم خدمات آموزشی اداره
          .با توجه به دالیل و مستندات فوق با درخواست ایشان موافقت می شود

 تاریخ/امضاي مدیرامور آموزشی

 
 .در صورت تقاضاي بازگشت مجدد به تحصیل قبل از فرصت یک ماهه فرم ذیل را تکمیل نمائید

 

 
 
 
 
 

 تاریخ/امضاي مدیرامور آموزشی                                                                          الزم محترم خدمات آموزشی جهت اقدام اداره *    
 

 

 ل مقطع کارشناسیراف از تحصیصفرم درخواست ان

از انصـراف دادن منصـرف و تقاضـاي    .................. در تـاریخ  ........................ بـه شـماره دانشـجویی    .................................. اینجانب
 تاریخ/دانشجوامضاء                                         .بازگشت به تحصیل را دارم، خواهشمند است اقدام الزم مبذول فرمائید

با علم به تمامی ....... ...................در تاریخ ................... ...............به شماره دانشجویی ...... ......................................اینجانب
با دریافت مدارك موجود در پرونده آموزشی تقاضاي ادامه تحصیل شوم مقررات آموزشی تقاضاي انصراف دارم و متعهد می

 تاریخ/امضاء                                                                                              .نداشته باشم

 تعهدنامه

 :تاریخ
 :شماره 


