
يه و كارت خوابگاه تحويل داده شد).(فرم تخل استفاده مي كندخوابگاه از     استفاده نمي كند خوابگاهاز  جاري  نيمسال در  دانشجو
١٣٩/  /    تاريخ  ………….....…… و مهر  امضاء  …….................…............... ها كارشناس امور خوابگاه نام 

 سمه تعالياب 
 حذف نيمسال /مرخصي تحصيليت درخواس 

 )دكتري /ارشد (مقطع كارشناسي 

 ………………………  تاريخ:
 ………………………  شماره:

……………………… پيوست:

١٣٩/  /    تاريخ …....…...…...………امضاء   ……....…………………………نام استاد راهنما       دانشجو درخواست با 
…………………………...............................................………………………………………………………………………………………… توضيح ضروري:

 شودموافقت مي. 
 شودمخالفت مي. 

نظر استاد راهنما

 ١٣٩/  /    تاريخ …….........……و مهر  امضاء  نام معاون آموزشى و تحصیالت تکمیلى پردیس     دانشجو درخواست با 
…………………………..............................................……………….…………………………………………………………………………  توضيح ضروري:

نظر معاونآموزشى و تحصيالت تكميلي پردیس
 شود.موافقت مي 
 شود.مخالفت مي 

 است.ردهكبدون احتساب در سنوات استفاده مرخصي تحصيلي  نيمسالدر سنوات وبا احتساب  مرخصي تحصيلينيمسال  دانشجو تاكنون از -1
...................… ل نامبرده درخواست مرخصي نيمسا ..............................................................……………………………………………استناد به  اب - 2

     با احتساب در سنوات .بدون احتساب در سنوات  را دارند
………………………………………………………………………………………………………………………………………  وضيح ضروري:ت

 ١٣٩/  /    تاريخ …………….……………امضاء  …………………………… نام

نظر كارشناس مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه

     بدون احتساب در سنوات        با احتساب در سنوات  دانشجو  مرخصي تحصيليبا با توجه به مطالب فوق 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… توضيح ضروري:

 ١٣٩/  /    تاريخ …………….……………امضاء 

دانشگاه تحصيالت تكميليمدير نظر 
 شود.موافقت مي 
 شود.مخالفت مي 

….................................…………دانشكده:دانشجوي   :شماره دانشجوييبه .....................................……..............................  :اينجانب

/ :معدل كلو  تعداد واحد گذرانده:با ................………….............…………..… گرايش:......................…………..…… رشته:
 را دارم. ٩1٣- ٩سال تحصيلي              براي نيمسال  مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات فقط مرخصي تحصيلي  تقاضاي

١٣٩  /  / تاريخ  ..............................................امضاء   ضميمه است. مورد نياز و مداركدر پشت برگه ذكر شده شرح داليل 

اين قسمت توسط دانشجو تكميل شود

 اول 
 دوم 

 ١٣٩/  /    تاريخ …………………امضاء  …………………...... يآموزشخدمات نام كارشناس   در سامانه آموزش ثبت شد. ،س از تأييد نهاييپ
  ٢٥/١/٩٨تاريخ آخرين ويرايش:   www.sharifgradschool.ir   ٠٠٢كد فرم: ت ت/

 .با كتابخانه مركزي تسويه حساب نموده است دانشجو
١٣٩/  /    تاريخ ….....……….……و مهر  امضاء  …….............…............... واحد عضويت و تسويه حساب 

كتابخانه مركزي و مركز اسنادنظر 

اداره امور خوابگاههانظر 

 دانشگاه صنعتي شريف پردیس 
بین الملل- جزیره کیش 

................



 

  

  
تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، در مهلت تعيين شده از طرف آموزش، توسط دانشجو تكميــل و بــه اداره تحصــيالت تكميلــي  -١

  دانشگاه تحويل داده شود.
دارد.  در تشخيص موجه بودن مرخصي با دانشگاه است، و دانشجو موظف است با مراجعه به اداره خدمات آموزشــي، نتيجــه نهــايي را دريافــت  -٢

  غير اين صورت، مسئول عواقب آن خواهد بود.
  الف : دانشجوي كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر يك نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد. -٣

  ب : دانشجوي دكتري مي تواند حداكثر دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.     
  دانشجو در هر مقطع تحصيلي محسوب مي شود. مدت مرخصي جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل -٤
  ترك تحصيل بدون كسب اجازه، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت. -٥

  تذكر مهمچند 

  
١ -  
٢ -  
٣ - 

  مدارك پيوست

   مرخصي تحصيلي به اختصارشرح داليل   




