فرم شماره 34
باسمه تعالي

درخواست مرخصی تحصيلی
(ترتيب رعايت شود).

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

موسسه آموزش عالي روزبه
(غيردولتی-غيرانتفاعی)

تاريخ :
شماره ............................................ :
پيوست ............................................ :
............................................

اينجانب ..............................................دانشجوي رشته  .....................................به شماره دانشجويي ...............................موسسه آموزش عالي روزبه
که تاکنون تعداد  ..............واحد درسي را تا نیمسال ..............سال تحصیلي  ..........................گذرانده ام و با آگاهي از مقررات آموزشي و
آيین نامه ترک تحصیل موقت و با اطالع کامل از مندرجات پشت صفحه در خواست يک نیمسال مرخصي تحصیلي به استناد داليل مشروحه ذيل
براي نیمسال .....................سال تحصیلي ...........................را مي نمايم .
................................................................................................................................... ....................................................................................................... -1
 .1دانشجو

................................................................................................................. ......................................................................................................................... -2
.............................................................................................. ........................................................................................................................................... -3
در ضمن تعهد مي نمايم هیچ گونه امانتي ( از قبیل لوازم آزمايشگاهي – کتاب و مجله و غیره  )...از موسسه در اختیار ندارم و اظهارات فوق را با
دقت تکمیل نموده و در صورت عدم تايید  ،تابع مقررات و ضوابط آن موسسه خواهم بود .
تذکر  :درج تاريخ تکمیل فرم الزامي است

تاريخ و امضاي دانشجو
مدارک مربوط به درخواست مرخصي پیوست است .
تذکر  :مرخصي تحصیلي در اولین ترم شروع تحصیلي امکان پذير نمي باشد .
نظر به اي نکه امکان برنامه ريزي آموزشي به منظور ارائه دروس متقاضي در ترم بعد به میزان  12واحد وجود دارد لذا با درخواست
 .2گروه آموزشي

ندارد

نامبرده موافقت مي شود.
مخالفت

مدير آموزش
مهر و امضاء
دانشجوي محترم.....................................

 .3معاونت آموزش

با توجه به بررسي هاي به عمل آمده نسبت به درخواست فوق در جلسه شماره  ...............................شوراي آموزشي دانشگاه /مؤسسه در تاريخ
 ...................................بدين وسیله با مرخصي تحصیلي جنابعالي موافقت

مي شود.

مخالفت

معاون آموزشي
امضاء و مهر
 .4تسويه مالي انجام پذيرفت

 .5وضعیت دانشجو غیر فعال گرديد

امور مالي

امور انفورماتیک

مهر و امضاء

مهر و امضاء

رونوشت:
 پرونده تحصیلي دانشجو امور مالي مؤسسهتوجه :
 - 1نظر به اي نکه امکان برنامه ريزي آموزشي به منظور ارائه دروس متقاضي در ترم بعد به میزان  12واحد وجود ندارد کلیه مسائل و
مشکالت مرتبط با دانشجو مي باشد .
 - 2امکان میهمان شدن در ساير مراکز وجود ندارد .
 - 3رعايت سقف تحصیلي بر عهده دانشجو مي باشد .

