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فرم تقاضاي درخواست حذف نیمسال 

:نیمسال حذف ضوابط 
امور /یآموزشامور توسط دانشجو تکمیل و به نیمسال مربوطه شروع امتحانات پایان قبل از حداقل یک ماهبه صورت کتبیمی بایستنیمسالتقاضاي حذف -1

.تسلیم شودموسسهتحصیالت تکمیلی
در ) نیمسالاعم از انتخاب واحد یا شرکت در امتحانات پایان (، دانشجو موظف به پیگیري کلیه امور آموزشی خود نیمسالبا حذف موسسه عدم موافقت در صورت - 2

. خواهد بودانشجود، مسئولیت کلیه مشکالت احتمالی آموزشی در نیمسالهاي بعدي به عهده نیمسالو در صورت موافقت با حذف می باشد موعد مقرر 
.دمسترد نمی گردنیمسال مربوطه ، هزینه دروس در صورت موافقت با درخواست-3
.دانشجو محسوب می شودیتحصیلسنوات دوره حداکثر مدت مجاز بعنوان تحصیلیحذف نیمسال-4
ترمنیمسال از حذف دوحداکثر کارشناسی پیوستهنیمسال و مقطع یکحداکثر می تواند و کارشناسی ارشدکارشناسی ناپیوسته، کاردانی مقطع اندانشجوی-5

.دنتحصیلی استفاده کن

................................................گرایش /رشته.......... ......................مقطع ................................. به شماره دانشجویی .......................................اینجانب 
:دارمصفحه پیوست دالیلا توجه به را ب................ ........سال تحصیلیدوم اولنیمسالنیمسال براي تقاضاي حذف 

در آینده موسسهحصیلی اینجانب محسوب شده و ات مجاز دوره تسنوبعنوانضمناً عالوه بر آگاهی از ضوابط فوق، مطلع هستم که این مدت 
.هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکالت احتمالی اینجانب نخواهد داشت

دانشجوءامضا.............................        :تاریخ

،..............................خ بدینوسیله گواهی می شود که نامبرده شهریه خویش را برابر مقررات پرداخت نموده و با توجه به تسویه حساب ایشان در تاری
.ذف نیمسال نامبرده بالمانع استحتقاضاي 

دانشجویی-مهر و امضا امور مالی.............................: تاریخ 

مطرح و به استناد مدارك و مستندات ارائه شده، تقاضاي ...................... ........مورخ تحصیالت تکمیلی / درخواست دانشجو در شوراي آموزشی
.گرفتنقرار قرار گرفتموافقتنامبرده مورد

: .......................................................................................................توضیحات
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی       ءامضا..........................:تاریختحصیالت تکمیلی/ دبیر شوراي آموزشیءامضا............. .......:تاریخ

این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود

نیمسال حذف نیمسال تحصیلی ................. ی با احتساب در سنوات و نیمسال حذف نیمسال تحصیل.......... تاکنون از  ي فوقدانشجو-1
.دارك مربوط به درخواست ضمیمه می باشدضمناً م.بدون احتساب در سنوات استفاده کرده است

می باشد نمورد تائید مورد تائید می باشدتحصیلی نامبرده حذف نیمسال، تقاضاي با استناد به آیین نامه آموزشی- 2

مدیر تحصیالت تکمیلی / مدیر امور آموزشیءامضا....... :تاریختحصیالت تکمیلی / کارشناس آموزشءامضا.......:تاریخ

امور تحصیالت تکمیلی/ آموزشیامور

دانشجویی- امور مالی

تحصیالت تکمیلی/ شوراي آموزشیراي 
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.اعالم گردیداً به دانشجو، حذف نیمسال تحصیلی نامبرده درسیستم آموزش ثبت و نتیجه کتبتحصیالت تکمیلی/ با توجه به موافقت شوراي آموزشی
.گردیداعالم، نتیجه جلسه شورا  به دانشجو تحصیالت تکمیلی/ با توجه به عدم موافقت شوراي آموزشی

تحصیالت تکمیلی            /  امضا کارشناس آموزش...............                       .......تاریخ 

امور تحصیالت تکمیلی/ آموزشیامور

حذف نیمسالشرح دالیل درخواست 


