
 
 
 
 

 ثسوِ تؼبلی

 هوسسه آهوزش عالی طلوع ههر

 دانشجو ) انصراف از تحصیل( فرم تقاضای ترک تحصیل دائن

 
 .............. تبریخ:
 ............ شوبرُ:

 

 هؼبٍى هحتزم آهَسشی هؤسسِ آهَسش ػبلی طلَع هْز 
 ثب سالم؛
............................داًشجَی تزم ................ هقطغ  .......................................... فزسًذ ....................... ثب شوبرُ شٌبسٌبهِ ......................... صبدرُ اس، ایٌجبًت ثب احتزام

ثب آگبّی کبهل اس هقزرات هزثَط ثِ  ام، درسی را گذراًذُ ٍاحذ ........... ی ......................................... کِ تبکٌَىیَ..........................رشتِ ...................... ثِ شوبرُ داًشج
 اًصزاف اس تحصیل )ثِ شزح سیز( تقبضبی تزک تحصیل دائن ٍ صذٍر حکن قطؼی اًصزاف اس تحصیل را دارم.

 : ضوٌبً قبًَى اًصزاف اس تحصیل هجٌی ثز
  ؛اهکبى استفبدُ اس یکوبُ هْلت ثزای ًگْذاری درخَاست، قجل اس صذٍر حکن قطؼی -
  ؛گیزی تقبضبی اًصزاف پس اس اتوبم  هْلت تؼیي شذُ ٍ ػَاقت آى ػذم توبیل ثِ ثبسپس -
 ؛ػذم اهکبى ثبسگشت ثِ تحصیل پس اس اتوبم هْلت تؼییي شذُ -
  ؛هفَْم صذٍر حکن قطؼی اًصزاف اس تحصیل -

 ْین شذُ است.تفدقیقبً ثِ ایٌجبًت 
 / تبریخداًشجَ اهضبی                                                                                                                                                                         

ثب تَجِ ثِ سهبى اًصزاف شْزیِ ًیوسبل جبری ثِ صَرت -1
       شْزیِ کل(ثبثت هتغیز)

  شْزیِ ثبثت
 در ًظز گزفتِ شَد.    

ثبستٌبد آییي ًبهِ اًصزاف اس تحصیل ایشبى ثبیذ هجلؾ  -2
 ثب ػذد                                   

ثب حزٍف                                 
 ریبل ثِ هؤسسِ ثبثت ّشیٌِ ّبی اًصزاف پزداخت ًوبیٌذ.  

 
 تبریخ/ هذیز آهَسشهْز ٍ اهضبی 

 ثب تَجِ ثِ هطبلت فَق ّشیٌِ ّبی اًصزاف اس تحصیل داًشجَ دریبفت شذ.
 م کبهل هزاحل تسَیِ حسبة ثِ ایشبى استزداد ًوبییذ. هذارک قبثل تحَیل را در صَرت اًجب 

 تبریخ  /هسئَل اهَر هبلی هْز ٍ اهضبی                                                                                                                                           
 تَضیح ضزٍری ثب دیگز ّشیٌِ ّبی دریبفت شذُ: 

هَضَع ثذّکبری ..................................................................... هجلؾ ثذّی:  
 ثب ػذد                                   

ثب حزٍف                                 
 ریبل  

  شذَسشی آهحذف    حذف شذ ٍاحذّبی تزم جبری
  ْبیی، در سبهبًِ آهَسش ثجت شذ پس اس تبییذ ً

   تبریخ  /کبرشٌبس آهَسش اهضبی

     ًذارد صٌذٍق ایي ثِ ثذّی گًَِ ّیچًبهجزدُ  :رفبُ صٌذٍق
  .ثبشذ هی ثذّکبر ػلَم ٍسرات رفبُ صٌذٍق ثِ ریبل ......................................................................... هیشاى ثِ ًبهجزدُ

 :صٌذٍق رفبُ هضبتبریخ ٍ ا                                                                                                                                                   ًبم هسئَل:

 هَر داًشجَیی ثالهبًغ هی ثبشذ.فبرؽ التحصیلی ًبهجزدُ اس ًظز ادارُ ااهَر داًشجَیی:
 :اهَر داًشجَیی اهضبٍ  تبریخ                                                    تسَیِ حسبة ثب کتبثخبًِ هَسسِ             تسَیِ حسبة ثب سبیت فٌبٍری اطالػبت
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