داًشگاٍ آساد اطالهی

تاریخ .................:

ّاحد ّراهیي – پیشْا

شوارٍ .................:
پیْطت ................:
درخواست انصراف از تحصیل

هدیر هحترم آهوزش
سالم علیکن
احتزاهاً  ،ایٌجاًة :

فزسًد :

پذیزفتَ شدٍ آسهْى طزاطزی طال :

تَ شوارٍ شٌاطٌاهَ :
رشتَ :

هقطغ :

هتْلد :

صادرٍ اس :

تا آگاُی کاهل اس

طیظتن :

شزایط اًصزاف اس تحصیل (پشت صفحَ) تَ دالیل سیز تقاضای اًصزاف داشتَ ّ هتؼِد هی گزدم پض اس اًجام تظْیَ حظاب تَ ُیچ ػٌْاى هجدداً
تقاضای تاسگشت تَ تحصیل ًداشتَ تاشن.
-1

1.

-2
-3

نظر کارشناس گروه هربوطو :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
اهضاء ّ تاریخ
نظر اولیاء دانشجو :
هدیر هحترم آهوزشی دانشگاه آزاد اسالهی واحد وراهین – پیشوا
با سالم
احتزاهاً  ،ایٌجاًة پدر  /هادر داًشجْ ،
اًصزاف اس تحصیل ّی هْافقت هی ًواین.
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اهضاء ّ تاریخ

تا اطالع کاهل اس شزایط اًصزاف (پشت صفحَ) ّ آگاُی اس اقدام فزسًدم تا
اهضاء ّ اثز اًگشت
تاریخ
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..........................................................................................................................................................................
اهضاء ّتاریخ

تاریخ .................:
آدرص  :پیشْا  ،شِزک ًقش جِاى  ،داًشگاٍ آساد اطالهی کد پظتی  33817-74895 :تلفي  )021(36725011-14 :دّر ًْیض 36724767:

اًتشارات اداری پیشْا

نظر هدیر آهوزش :

داًشگاٍ آساد اطالهی

تاریخ ..................:

ّاحد ّراهیي – پیشْا

شوارٍ .................:
پیْطت ................:

بو نام خدا
فصل دىن آیین ناهو آهوزشی دانشگاه
انصراف از تحصیل :
هاده : 50
داًشجْ در صْرت توایل هی تْاًد درخْاطت اًصزاف اس تحصیل ًواتد  .داًشجْی هٌصزف اس تحصیل تاید ُشیٌَ اًصزاف
را تزاتز آخزیي دطتْرالؼول هزتْطَ تپذیزد .داًشجْی اًصزافی هی تْاًد تَ فاصلَ طَ هاٍ اًصزاف خْد را پض تگیزد .در
غیز ایي صْرت ّاحد داًشگاُی تاید حکن اًصزاف را صادر ّ تَ داًشجْ اتالؽ ًواید( .صدّر حکن اًصزاف قثل اس گذشت
طَ هاٍ تا درخْاطت کتثی داًشجْ ّ ّلی اّ تالهاًغ اطت).
تبصره  : 1قثل اس اًقضای هِلت هقزر ّاحد داًشگاُی هْظف اطت هزاتة اًصزاف داًشجْ را تَ اطالع ّالدیي داًشجْ

هی گزدد .در صْرت هشوْل تْدى داًشجْ ّ ،احد داًشگاُی هکلف اطت پض اس صدّر حکن تالفاصلَ هزاتة را تَ ادارٍ
ًظام ّظیفَ ػوْهی اطالع دُد.

آدرص  :پیشْا  ،شِزک ًقش جِاى  ،داًشگاٍ آساد اطالهی کد پظتی  33817-74895 :تلفي  )021(36725011-14 :دّر ًْیض 36724767:

اًتشارات اداری پیشْا

تبصره  : 2پض اس صدّر حکن اًصزاف ،تقاضای تاسگشت داًشجْ پذیزفتَ ًیظت ّ راتطَ چٌیي داًشجْیی تا داًشگاٍ قطغ
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تزطاًد.

