
                                                                    
        شماره                                                                                                                                 

  تاریخ                                                                                                                                 

  به شماره دانشجویی                                       دانشجوي رشته                             مقطع                 اینجانب                                

تقاضا دارم در نیمسال با اطالع کامل از مقررات آموزشی ام،  که تاکنون              واحد درسی را با معدل کل                گذرانده
ادامه                            سال تحصیلی                    به صورت مهمان در موسسه آموزشی                               واقع در شهر ستانتاب/دوم/اول

       ضمنا تاکنون تعداد          نیمسال را در موسسه مذکور به صورت مهمان گذرانده ام و این تقاضا به شماره پیگیري                     . تحصیل دهم
مهمانی به عهده تعهد می نمایم هر گونه عواقب ناشی از این . در سمانه نقل و انتقاالت وزارت علوم و تحقیقات و فناوري ثبت شده است

 . اینجانب خواهد بود

  :  آدرس محل سکونت 
  :شماره تلفن تماس ثابت :                                شماره تلفن تماس همراه

  نام و امضاء دانشجو                                                 تاریخ تقاضا 

  .)تاریخ تقاضا را قید نمایید. انصراف از تحصیل در پشت این برگه را به دقت مطالعه فرماییدلطفا قبل از امضاء و تحویل تقاضا، مقررات (

  گروه آموزشیمحترم نظر مدیر 

مخالفت / موافقتبه صورت مهمان در نیمسال                         آقاي                                               / دانشجو خانمدامه تحصیل با تقاضاي ا
  . از دروس زیر تا سقف مجاز انتخاب واحد نماید) دروس پیش نیاز(نامبرده مجاز است با رعایت کلیه مقررات آموزشی  .می شود 

  
  تعداد واحد  نام درس   ردیف  تعداد واحد  نام درس   ردیف

1      6      
2      7      
3      8      
4      9      
5      10      

  تاریخ                                   آموزشی نام و امضاء مدیر گروه            

  اداره آموزش  
  . ادامه تحصیل نامبرده به صورت مهمان از نظر آموزش موسسه بالمانع استپرونده تحصیلی دانشجو بررسی و 

  
  تاریخ                       مسئول آموزش نام و امضاء                                

  
  موسسه اقبال الهوريامور مالی 

آقاي                                     بررسی و گواهی می شود ایشان با امور مالی موسسه تسویه حساب / پرونده مالی دانشجوي انصرافی خانم 
  .فرم هاي تسویه حساب به این اداره تحویل شده است. نموده است

  مور مالی                            تاریخنام،  امضاء و مهر مسئول ا                     
    تاریخ  موسسه / معاون محترم آموزشی دانشگاه        

    شماره
موافقت توجه به با دوم سال تحصیلی                        /آقاي                                             در نیمسال اول/احتراما تقاضاي مهمانی دانشجو خانم

خواهشمند است دستور فرمایید ریز نمرات دانشجو پس از برگزاري . شود جهت اقدام مقتضی ایفاد می، گروه آموزشیمحترم مدیر 
   . امتحانات را به این موسسه ارسال نمایند

  تاریخ                             الهوري آموزشی موسسه اقبال  معاون                                                               
  

  بسمه تعالی
  موسسه آموزش عالی اقبال الهوريدانشجویان ادامه تحصیل تقاضاي 

  به صورت مهمان در سایر موسسات آموزشی



 قبل از تکمیل و تحویل فرم به نکات مهم زیر توجه کنید.

  
  

  خالصه مقررات انصراف قطعی از تحصیل دانشجویان موسسه آموزشی اقبال الهوري
  

تقاضاي انصراف فقط با حضور شخص دانشجو و تکمیل فرم هاي تسویه حساب و تحویل کارت 
  .پیگیري استدانشجویی قابل 

 .تاریخ انصراف از تحصیل، تاریخ مراجعه دانشجو و تکمیل فرم انصراف است - 1

 .انصراف دانشجو پس از یک ماه از تاریخ تقاضا، قطعی می شود -2

یک ماه از تاریخ (تحویل کلیه مدارك تحصیلی دانشجو پس از قطعی شدن انصراف  - 3
وکالت (رائه مدارك مستند تحویل شخص دانشجو و یا نماینده قانونی وي با ا) تقاضا

 .انجام خواهد شود) محضري

اي دریافت نخواهد  هیچ گونه شهریهنیمسال، از شروع بل صورت ارائه تقاضا قدر   -4
 .شد

انتخاب واحد دانشجو در نیمسال مورد تقاضا، و ارائه انصراف قبل از موعد در صورت  - 5
 .شود نیمسال اخذ میحذف و اضافه، واحدهاي ثبت نام شده حذف و شهریه ثابت 

صورت انتخاب واحد در نیمسال مورد تقاضا و تاریخ انصراف بعد از موعد حذف و در  - 6
 شود اضافه، کلیه واحدها حذف آموزشی و شهریه ثابت و متغیر نیمسال اخذ می

  
  
  

  .انصراف از تحصیل پس از یک ماه از تحویل تقاضا قطعی می شود
  .انجام خواهد شد تحویل مدارك پس از قطعی شدن انصراف

  .وکالت محضري الزامی است ئهحضور شخص دانشجو و یا نماینده قانونی وي با ارا


