بسمه تعالی
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
فرم درخواست انصراف از تحصیل
این قسمت توسط دانشجو تکمیل می گردد.
دانشجوی رشته
اینجانب
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که مدارک آن به پیوست می باشد در نیمسال اول دوم تابستان
نسبت به تقاضای اینجانب اقدامات الزم به عمل آید.

ورودی

مقطع

بدلیل :

سال تحصیلی ................تقاضای انصراف از تحصیل را دارم.

لذا خواهشمندم
مهر وامضا و تاریخ

این قسمت توسط کارشناس محترم آموزش و مدیر محترم گروه تکمیل شود.
تعداد واحد ترم
مقطع
رشته
با توجه به درخواست آقا/خانم
تعداد ترم هایی که حذف ترم نموده است
تعداد ترم هایی که مرخصی گرفته اند
تعداد مشروطی
تعداد واحدگذرانده
جاری
بنا بر دالیل باال درخواست انصراف از تحصیل را دارند که بالمانع است و نیازمند تایید می باشد.
معدل کل
تعداد سنوات باقیمانده
توضیحات کارشناس:
مهر و امضا و تاریخ

توضیحات مدیر گروه:

مهر و امضا و تاریخ

این قسمت توسط معاونت محترم آموزش و شورای آموزشی تکمیل شود.
با توجه به درخواست آقا/خانم
تایید ریاست محترم دانشگاه می باشد.

رشته
مورد تایید نمی باشد.

با دالیل باال انصراف نامبرده مورد تایید است و نیازمند دستور و
مقطع
نیازمند طرح در شورای آموزشی است.

توضیحات معاونت آموزش :

مهر و امضا و تاریخ

توضیحات دبیر شورای آموشی :

مهر و امضا و تاریخ

این قسمت توسط ریاست محترم موسسه آموزش عالی آیندگان تکمیل شود
با توجه به درخواست و مشکالت ذکر شده انصراف نامبرده مورد تایید است و برابر مقررات اقدام شود.
با درخواست نامبرده مخالفت می شود و نیازمند طرح در شورای آموزشی می باشد..
مهر و امضا و تاریخ

این قسمت توسط معاونت محترم مالی اداری تکمیل شود
بدینوسیله به اطالع می رساند مبلغ مربوط به انصراف را کامل پرداخت نموده است و دانشجو فاقد بدهی می باشد
توضیحات:

مهر و امضا و تاریخ

این قسمت توسط کارشناس محترم آموزش تکمیل شود
ضمن رعایت موارد قانونی انصراف نامبرده در سیستم ثبت گردید.
مهر وامضا و تاریخ

