رئیس محترم شورای آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور 1
با سالم ،احتراما بدینوسیله درتواست دانشجوی فوق الذکر که به شماره  ....................ملور  ..................و سلاعت  .........ثبلت
گردیده به همراه مدارا تکمیلی اعم از کاربرگ انصراف ،کارت دانشجویی ،اص کارنامه کامل کلامییوتری ،صلورت ملالی و
غیره جدت طرح در جلسه شورای آموزشی مرکز تقدیم می گردد.

کاربرگ ( :)201انصراف از تحصیل

مدر و امضا مسئول دبیرتانه شورای آموزشی مرکز

مسئول محترم دبیرخانه شورای آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور 1
اینجانب ........................................................فرزند .... ................... :کد ملی ................................... :دانشجوی رشته.................................
مقطع  .......................ورودی نیم سال  ........سال تحصیلی .............به شماره دانشجویی  ...................................با آگاهی کامل از
مقررات آموزشی دانشگاه ،علم ،آگاهی و بررسی تمامی جوانب ودر صحت کام روحی و روانی با میل و اتتیلار تلویه بله
و با پذیرش موارد منلدر در تهدلد نامله
سایر
پذیرش در دانشگاه دیگر
مالی
دلی مشکالت تانوادگی
انضباطی ،تسویه حساب مالی ،بدهی صندوق رفاه و نکات ذی  ،تقاضای صدور حکم قطهی انصراف از تحصی را دارم.
نکات مهم:
 فرایند تسویه حساب با دانشجو بهد از رای شورای آموزشی مرکز حداکثر یک هفته به طول می انجامد.
 فرایند تسویه حساب با دانشجو حداق  30روز به طول می انجامد.
 دانشجو قب از اتمام کلیه مراح انصراف و تسویه حساب مرکز نمی تواند هلی گونله ملدرا یلا گلواهی از ایل مرکلز
دریافت نماید.
 درتواست انصراف تا قب از صدور رای ندایی شورای آموزشی مرکز قطهلی نبلوده و دانشلجو ملی توانلد در هلر یلک از
مراح (تا قب از طرح در شورا) درتواست تود را بازپس گیرد.
 دانشجویی که با درتواست انصراف از تحصی وی در شورای آموزشی موافقت گردیده است فقط می توانلد بلرای یکبلار
درتواست ادامه تحصی تود را به شورای آموزشی مرکز تحوی نماید مشروط بر آنکه بلیه از  30روز از تلاری صلدور
حکم قطهی نگذشته باشد.
 در صورتیکه حکم قطهی انصراف دانشجو قب از پایان هفته دوم نیم سال تحصیلی(حذف و اضافه) هر نیم سلال مطلاب
تقویم آموزشی دانشگاه صادر شده باشد ،مرکز براساس دستورالهم و بخشنامه ارسالی از سلوی مهاونلت اداری ،ملالی و
مدیدریت منابع دانشگاه درتصوص عودت شدریه دانشجو عم می کند.
 دانشجو مجاز است فقط یکبار در فاصله دو ماه از تاری درتواست ،تقاضای انصراف تود را پلس از انقضلای ایل مدللت
حکم انصراف از تحصی وی صادر می شود و دانشجو پس از آن ح ادامه تحصی ندارد.
اینجانب  ..............................................در تاری  .........................کلیه مراح تسلویه حسلاب بلا مرکلز را ( 1اللی  )14بله اتملام
رسانیده و درتواست انصراف تود را به دبیرتانه شورای آموزشی مرکز تحوی و رسید دریافت کرده ام.
امضا و اثر انگشت دانشجو

مسئول محترم شورای آموزشی مرکز علمی کاربردی نیشابور1
سالم علیکم ،در تصوص درتواست انصلراف از تحصلی آقایاتلانم  ...................................................پلس از تکمیل کلاربرگ
تسویه حساب و تحوی کارت دانشجویی نامبرده نیم سال  .....سال تحصیلی  .........بوده و صدور تاییدیه تلرا تحصلی دا لم
ایشان با دریافت مدارا و شرایط ذی و در در پرونده بالمانع است.
 -1اص کارت دانشجویی و اص کارنامه کام کامییوتری تایید شده(بدون تدشله و وجلود دروس ناتملام و اعلالم
نشده)
 -2کاربرگ تسویه حساب با مرکز
تذکر : 1در صورت مشمول بودن مراتب جدت لغو مهافیت تحصیلی به حوزه وظیفه عمومی اعالم شود.
تذکر  :2دانشجوی انصرافی از تحصی موظف است به کلیه تهدداتی که در دوران تحصی سیرده اسلت اعلم از بلدهی
های مربوط به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم عم نماید .ارا ه هر گونه مدارا (مدارا تحصیلی) پس از تسلویه
حساب کام بدهی دانشجو به صندوق رفاه قاب استرداد است.
مصوبه شورای آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور1
با عنایت به درتواست دانشجو مبنی بر انصراف از تحصی و نظر به اجرای کلیه مراح تسویه حساب دانشجو بلا کلیله
واحدهای مرکز ،درتواست نامبرده با درتواست ایشان موافقت ا مخالفت گردید .تالصه وضهیت آموزشلی دانشلجو در
هنگام صدور ای حکم به شرح ذی اعالم می گردد .شایسته است مطاب مقررات مراحل  15اللی  25فراینلد تسلویه
حساب نامبرده انجام پذیرد.
مدر و امضای ر یس شورای آموزشی مرکز

