
 
  

        

 درخواست مرخصي تحصيلي دانشجويان       

  

  

 .درخواست مرخصی برای اولين نيمسال تحصيلی پذيرفته نمی شود: تذکر

 
             :نام و نام خانوادگي

  )           فبحرو( دانشجوي ترم                :گرايش:                 رشته :               دوره                  :مقطع تحصيلي
  

نيمسال مرخصي تحصيلي به استناد داليل  ................. نامه ترك تحصيل موقت درخواست اين جانب با آگاهي كامل از مقررات آموزشي و آئين

  �نيستپيوست   �درخواست پيوست استبه مدارك مربوط . نمايم      را مي                       مشروحه زير براي 

١.   
٢.    

٣.    

        

  :................................................... تعداد نيمسالهايی که از مرخصی استفاده شده است:..................................)قبولی(تعداد واحدهای گذرانده شده

  تاييد کارشناس آموزشتاييد کارشناس آموزشتاييد کارشناس آموزشتاييد کارشناس آموزش                                                    ..............................................   دانشجو برای ادامه تحصيل منعی ندارد

 

  دوم سال تحصيلي/باشد و مرخصي تحصيلي نامبرده در نيمسال اول مي      مراتب فوق مورد تاييد گروه آموزشي 

  :نام خانوادگي و امضاء مدير گروهنام و                                                                     .بالمانع است

    :تاريخ                  

            

        ....تحصيالت تکميلی پرديس ضروری استتحصيالت تکميلی پرديس ضروری استتحصيالت تکميلی پرديس ضروری استتحصيالت تکميلی پرديس ضروری است/ / / / در صورتيکه تقاضا بعد از حذف و اضافه ارائه شده باشد، موافقت شورای آموزشی در صورتيکه تقاضا بعد از حذف و اضافه ارائه شده باشد، موافقت شورای آموزشی در صورتيکه تقاضا بعد از حذف و اضافه ارائه شده باشد، موافقت شورای آموزشی در صورتيکه تقاضا بعد از حذف و اضافه ارائه شده باشد، موافقت شورای آموزشی 

        

        اداره آموزش دانشکدهاداره آموزش دانشکدهاداره آموزش دانشکدهاداره آموزش دانشکده

  سالم عليكم

در جلسه شماره                 شورای تحصيالت تکميلی پرديس/ شورای آموزشی موافقت هاي بعمل آمده نسبت به درخواست فوق و  با توجه به بررسي    

  .گرددبراي نامبرده مرخصي تحصيلي منظور             ال تحصيليس      خواهشمند است نيمسال .........................مورخ ...............................

  

  

 
 
 

   برگه چاپ شوداطالعات صفحه دوم پشت همين
  

  

  

  ترم اول سال تحصيلي           

  ترم دوم سال تحصيلي 

         نسب نسب نسب نسبییییمحمد ساردوئمحمد ساردوئمحمد ساردوئمحمد ساردوئدكتر دكتر دكتر دكتر 

        پرديس قمپرديس قمپرديس قمپرديس قمو تحصيالت تکميلی و تحصيالت تکميلی و تحصيالت تکميلی و تحصيالت تکميلی معاون آموزشي معاون آموزشي معاون آموزشي معاون آموزشي 

        اء دانشجواء دانشجواء دانشجواء دانشجوتاريخ و امضتاريخ و امضتاريخ و امضتاريخ و امض

  

          :شماره دانشجويي

 

)
ت
م 
فر

- 
۱۴( 

 

 پرديس قم



        فرم تسويه حساب دانشجوفرم تسويه حساب دانشجوفرم تسويه حساب دانشجوفرم تسويه حساب دانشجو

        

        

        : : : : محل صدورمحل صدورمحل صدورمحل صدور:             :             :             :             سال تولدسال تولدسال تولدسال تولد:                     :                     :                     :                     شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه:                :                :                :                فرزندفرزندفرزندفرزند:                              :                              :                              :                              نام و نام خانوادگينام و نام خانوادگينام و نام خانوادگينام و نام خانوادگي

                           شماره دانشجويي                   شماره دانشجويي                   شماره دانشجويي                   شماره دانشجوييدانشجوي دوره                  مقطع                      رشته             دانشجوي دوره                  مقطع                      رشته             دانشجوي دوره                  مقطع                      رشته             دانشجوي دوره                  مقطع                      رشته             

        تعداد واحد انتخابي              تعداد واحد گذرانده                    تاريخ تكميل                                         امضاء تعداد واحد انتخابي              تعداد واحد گذرانده                    تاريخ تكميل                                         امضاء تعداد واحد انتخابي              تعداد واحد گذرانده                    تاريخ تكميل                                         امضاء تعداد واحد انتخابي              تعداد واحد گذرانده                    تاريخ تكميل                                         امضاء 

        ����   محروم از تحصيل    محروم از تحصيل    محروم از تحصيل    محروم از تحصيل ����    پايان دوره مهماني     پايان دوره مهماني     پايان دوره مهماني     پايان دوره مهماني ����  مرخصي تحصيلي   مرخصي تحصيلي   مرخصي تحصيلي   مرخصي تحصيلي ����  انصراف   انصراف   انصراف   انصراف ����  انتقال   انتقال   انتقال   انتقال ����فارغ التحصيلي فارغ التحصيلي فارغ التحصيلي فارغ التحصيلي :  :  :  :  علت تسويه حسابعلت تسويه حسابعلت تسويه حسابعلت تسويه حساب

  

    : آموزش-1

  

        : امور دانشجويي-7    

  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي  تربيت بدني  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي  آموزش دانشكده

ــسنه    امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي  آموزش پرديس ــرض الحـــ ــندوق قـــ صـــ

  )ع(باقرالعلوم

  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي

ور دانشجويان شـاهد و      ام -2

  ايثارگر

  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي  وسايل و اموال خوابگاه  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي

ــام   -3 ــدگي مق ــاد نماين  نه

  معظم رهبري

شــهريه تخصــصي مقــرر در قــانون   امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي

  آموزش رايگان

      

ــشجويان -4 ــالي دان ــور م  ام

  هاي آزادشبانه و آموزش

  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي  نيمسال تعهد دارد.............   امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي

        اجاره خوابگاه        : كتابخانه-5

  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي  مبلغ بدهي  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي  كتابخانه دانشكده 

  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي  صندوق رفاه دانشجويان  امضاء  تاريخ  ام و نام خانوادگين  مخزن كتابخانه مركزي پرديس 

  آرشيو كتابخانه مركزي
  )ويژه دانشجويان تحصيالت تكميلي (

        هاي دانشجويي وام  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي

        :حصيليبدهي وام ت  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي  رئيس كتابخانه مركزي پرديس

  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي  :بدهي وام مسكن        : امور فرهنگي-6

  امين اموال
ويژه دانشجويان فعال فرهنگـي و مـسئولين        (

  )تشكل هاي دانشجويي

  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي  اتوماسيون تغذيه  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي

  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي  رئيس اداره خدمات دانشجويي  امضاء  تاريخ  ادگينام و نام خانو  مسئول امور فرهنگي

  

  .قبل از مراجعه به واحدهاي مختلف يك معاونت به مسئول حوزه مربوطه مراجعه شود:  تذكر�
  

  . امضاء و تأييد هر قسمت بمعني آن است كه دانشجوي فوق با واحد مربوطه تسويه حساب كرده و بدهي ندارد�
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