بسمه تعالي

درخواست مرخصي تحصيلي

دانشگاه صنعتي شريف

)حذف نيمسال(

مديريت تحصيﻼت تكميلي
اين قسمت توسط دانشجو تكميل شود

اينجانب … .……………..…..به شماره دانشجويي

رشته  ..…..… :گرايش …...........……. :كه تاكنون تعداد
مرخصي تحصيلي

دانشـجوي دانشـكده …………..... :
را گذرانـده ام ،تقاضـاي

واحد با معدل كل

فقط مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات ،براي نيمسال  .......سال تحصيلي ................را دارم:

)شرح دﻻيل در پشت برگه ذكر شده و مدارك مورد نياز ضميمه است(

امضاء ……………………….

١٣٩.…/..…/.......

نظر استاد راهنما
موافقت مي شود.

نام استاد راهنما…………… .…...امضاء

با مرخصي تحصيلي دانشجو ----------------
مخالفت مي شود.

توضيح ضروري ..…………………………………………………………………………… :
نظر معاون تحصيﻼت تكميلي دانشكده

…١٣٩.…/..…/..

تاريخ ..………………… :
شماره ..………………… :

موافقت مي شود.

نام معاون تحصيﻼت تكميلي دانشكده ……………

با مرخصي تحصيلي دانشجو ----------------
مخالفت مي شود.

پيوست ……….…………:

امضاء و مهر

…١٣٩.…/..…/..

توضيح ضروري ……………………………………………………………………… :
توجه  :تنها در صورت موافقت دانشكده با درج تاريخ و شماره نامه به اداره كل تحصيﻼت تكميلي ارجاع شود.
نظر اداره امور خوابگاه ها

دانشجو در نيمسال جاري

از خوابگاه استفاده نمي كند

از خوابگاه استفاده مي كند )فرم تخليه و كارت خوابگاه تحويل داده شد(.
امضاء و مهر

نام كارشناس امور خوابگاه ها ......................................

١٣٩.…/..…/........

نظر كارشناس مديريت تحصيﻼت تكميلي دانشگاه

 -١دانشجو تاكنون از تعداد

نيمسال مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات و تعداد

نيمسال مرخصي بدون احتساب در سنوات

استفاده كرده است.
 -٢با استناد به …… ..………………………………………… ..........نامبرده درخواست مرخصي نيمسال ...........................
با احتساب در سنوات

بدون احتساب در سنوات را دارند.

توضيح ضروري ………………………………………………………………………………………… :
نام

…………………………

امضاء

نظر مدير تحصيﻼت تكميلي دانشگاه
با توجه به مطالب فوق با مرخصي تحصيلي دانشجو

…١٣٩.…/..…/.

موافقت مي شود.

بدون احتساب در سنوات -----------------

با احتساب در سنوات

مخالفت مي شود.

توضيح ضروري .................................................................................................................................................................................... :
امضاء ……………١٣٩.…/..…/..… .……….
پس از تأييد نهايي ،در سامانه آموزش ثبت شد.
كد فرم :ت ت٠٠٢ /

نام كارشناس خدمات آموزشي  .………………......امضاء
www.sharifgradschool.ir

…١٣٩.…/.…/
تاريخ آخرين ويرايش٩٧/٠٤/٢٥ :

تذکرات مهم :
 -١تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صـورت كتبـي ،در مهلـت تعيـين شـده از طـرف آمـوزش ،توسـط دانشـجو تكميـل و بـه اداره
تحصيﻼت تكميلي دانشگاه تحويل داده شود.

 -٢تشخيص موجه بودن مرخصي با دانشگاه است ،و دانشجو موظف اسـت بـا مراجعـه بـه اداره خـدمات آموزشـي ،نتيجـه نهـايي را
دريافت دارد .در غير اين صورت ،مسئول عواقب آن خواهد بود.

 -٣الف  :دانشجوي كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر يك نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.
ب  :دانشجوي دكتري مي تواند حداكثر دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.

 -٤مد ت مرخصي جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر مقطع تحصيلي محسوب مي شود.
 -٥ترك تحصيل بدون كسب اجازه ،انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل ،حـق ادامـه تحصـيل را
نخواهد داشت.

 -٦مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي امكان پذير نيست.
فهرست مدارك پيوست :
-١
-٢
-٣
شرح دﻻيل مرخصي تحصيلي به اختصار:

كد فرم :ت ت٠٠٢ /

www.sharifgradschool.ir

تاريخ آخرين ويرايش٩٧/٠٤/٢٥ :

