تذکزات هْن :
ایي تزگ در ً 2سخِ تکویل هی ضَد.
 -1داًطجَی ػشیش ،تزگ تذٍى
اهضاء ٍ درج تاریخ دقیق درخَاست
قاتل تزرسی ًیست.
 -2هقزرات ٍ ضَاتظ آییي ًاهِ
هزخصی تحصیلی را در پطت تزگ
تِ دقت هغالؼِ کٌیذ.

بزگ درخَاست هزخصی تحصیلی
هعاًٍت هحتزم آهَسشی ٍ تحصیالت تکویلی /هعاًٍت هحتزم علوی :
پزدیس /داًشکدُ  /هزکش  /هؤسسِ :
با سالم

ایٌجاًة ًام خاًَادگی ً ................................................... :ام  ....................................... :ضوارُ داًطجَیی ........................................ :
داًطجَی هقغغ  ...................................... :دٍرُ رٍساًِ  /ضثاًِ (ًَتت دٍم) /هجاسی /فزاگیز /هطتزک /تیي الولل................................ :
رضتِ  .................................................. :تا آگاّی اس هقزرات آهَسضی ٍ آییي ًاهِ هزتَط تِ هزخصی تحصیلی ،درخَاست هزخصی تحصیلی در
ًیوسال اٍل /دٍم سال تحصیلی  ............................... :تِ استٌاد هذارک پیَست ٍ دالیل هطزٍحِ سیز را دارم.
ضوٌاً صحت درج هغالة سیز را هتؼْذ هی ًواین :
 -1تاکٌَى ً ...............یوسال اس هزخصی تحصیلی استفادُ کزدُ ام /.استفادُ ًکزدُ ام.
 -2تؼذاد ٍاحذّای گذراًذُ ضذُ (قثَلی) لغایت آخزیي ًیوسال تحصیلی ام تزاتز ٍ ................احذ قثَلی تَدُ ٍ عثق هقزرات ٍ آییي ًاهِ
آهَسضی هجاس تِ اداهِ تحصیل هی تاضن( .هحزٍم اس تحصیل ًیستن).
 -3هذارک هزتَط تِ درخَاست پیَست است.

هذارک خاصی تزای ارائِ ًذارم.

ػلت درخَاست ....................................................................................................... :
هدارک  -هستٌدات -1
-2
(ضویوِ)

هحل اهضاء داًشجَ :
تاریخ :

هدیز /رئیس هحتزم ادارُ آهَسش

تا تَجِ تِ تاریخ درخَاست ٍ هذارک ٍی ،عثق هقزرات ٍ تخطٌاهِ ّای هزتَط اًجام تقاضای ٍی ًیاس تِ عزح در ضَرای آهَسضی ٍ
تحصیالت تکویلی ًذارد ٍ اقدام بالهاًع است.
تقاضای ٍی تا تزرسی ٍ گشارش هیشاى حضَر در کالسْای درٍس اًتخاتی ًیوسال تحصیلی هزتَط تزرسی ٍ در جلسِ کویسیَى تزرسی
هَارد خاظ /ضَرای آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی پزدیس /داًطکذُ هغزح ضَد.
.......................................................
هعاٍى علوی /هعاٍى آهَسشی ٍ تحصیالت تکویلی
ًظز شَرای آهَسشی ٍ تحصیالت تکویلی /کویسیَى بزرسی هَارد خاص :

در تاریخ  ........................تا درخَاست ٍی هَافقت ضذ.
تِ ػلت ػذم ارائِ هذارک هؼتثز ٍ هستٌذات کافی /اًق ضای هْلت تزرسی /تؼذاد ًیوسال ّای استفادُ کزدُ اس هزخصی تحصیلی
( ً ..........یوسال) تا تقاضای ًاهثزدُ هخالفت ضذ.
تا تَجِ تِ تزرسی ّای تِ ػول آهذُ ٍ هغاتق ضَاتظ تؼییي ضذُ ،هزخصی تحصیلی ٍی در ًیوسال اٍل /دٍم سال تحصیلی .............
تایید گزدیدُ ٍ تزای ایطاى در کارًاهِ ٍ سَاتق تحصیلی هٌظَر ضذُ است.
........................................................
رئیس ادارُ آهَسش پزدیس  /داًشکدُ
رًٍَشت :
 -1تایگاًی جْت ًگْذاری سَاتق در پزًٍذُ تحصیلی داًطجَ .
 -2ادارُ کل خذهات آهَسضی داًطگاُ جْت اعالع ٍ اقذام هقتضی
(* تا تَجِ تِ اظْارات داًطجَ هذارک ارائِ ضذُ تَسظ ٍی پیَست است / .هذارکی ارائِ ًکزدُ است).

ضوارُ ٍ تاریخ ثثت

دتیزخاًِ ادارُ کل خذهات آهَسضی داًطکذُ

باسمه تعالی

آییي ًاهِ آهَسش ٍ هقزرات ٍ هصَبات شَرای آهَسشی داًشگاُ
درخصَص ًحَُ درخَاست هزخصی تحصیلی تَسظ داًشجَی هتقاضی ٍ هزاحل اقدام
الف) آییي ًاهِ ّا ٍ هقزرات :
 -1آییي ًاهِ آهَسضی هصَب سال  1376ضَرای ػالی تزًاهِ ریشی (فصل ّفتن هَاد  )34 ٍ 33هزتَط تِ دٍرُ ّای کارضٌاسی پیَستِ ٍ ًاپیَستِ ٍ
کارضٌاسی ارضذ پیَستِ ٍ دکتزای ػوَهی داهپشضکی (دٍرُ رٍساًِ)
 -2آییي ًاهِ آهَسضی هصَب سال  1373ضَرای ػالی تزًاهِ ریشی (تحصیالت تکویلی) فصل پٌجن (هادُ  ٍ 10تثصزُ ّای آى) داًطجَی دٍرُ
کارضٌاسی ارضذ هی تَاًذ حذاکثز تزای یک ًیوسال تحصیلی تا کسة هَافقت داًطگاُ اس هزخصی تحصیلی استفادُ ًوایذ.
ب) سهاى ارائِ درخَاست ٍ تکویل فزم هزخصی :
-3سهاى درخَاست ٍ تکویل ٍ ارائِ فزم هزخصی تحصیلی تَسظ داًطجَ تزای ّز ًیوسال تحصیلی هی تایست قثل اس ضزٍع ًیوسال تحصیلی ٍ در
هَارد پیص تیٌی ًطذُ درخَاست هزخصی حذاکثز تا پایاى حذف ٍ اضافِ آى ًیوسال ٍ صزفاً تا تاییذ هؼاٍى آهَسضی پزدیس /داًطکذُ قاتل پذیزش
است.
 -4تقاضای هزخصی تحصیلی داًطجَ پس اس سهاى حذف ٍ اضافِ حذاکثز قثل اس اهتحاًات هٌَط تِ ارائِ هذارک ٍ هستٌذات هؼتثز ٍ خارج اس ارادُ
داًطجَ در ضَرای آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی پزدیس /داًطکذُ قاتل تزرسی است.
 -5تقاضای هزخصی تحصیلی تِ ّیچ ٍجِ پس اس ضزٍع اهتحاًات ًیوسال تحصیلی هزتَط قاتل اقذام ًوی تاضذ.
ج) سایز هصَبات شَرای آهَسشی ٍ تحصیالت تکویلی داًشگاُ ٍ هقزرات هزبَط :
 -6تزای داًطجَیاى ضاّذ ٍ ایثارگز ٍ جاًثاس تحت درهاى عثق هقزرات هزتَط تزرسی هی ضَد.
 -7هزخصی تحصیلی تِ ػلت سایواى تزاساس تخطٌاهِ ٍسارتی حذاکثز تا ً 5یوسال قثل ٍ تؼذ اس سایواى تا تاییذ کویسیَى تزرسی هَارد خاظ
داًطگاُ اهکاى پذیز است.
 -8تقاضای هزخصی تحصیلی در هَػذ هقزر تزای اٍلیي ًیوسال تحصیلی تزای پذیزفتِ ضذگاى جذیذ الَرٍد آسهَى سزاسزی (هتوزکش یا ًیوِ
هتوزکش) ٍ تزای داًطجَیاى سال آخز تحصیلی هجاس ًوی تاضذ .درهَاردی کِ تا ارائِ هذارک هؼتثز ٍ هستٌذ تقاضای داًطجَ تِ تاییذ هؼاٍى آهَسضی
ٍ تحصیالت تکویلی /هؼاٍى ػلوی هزتَط تزسذ ،تا تاییذ ضَرای آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی تالهاًغ است.
 -9تقاضای هزخصی تحصیلی اقذام ًطذُ هزتَط تِ ًیوسال ّای قثل تا ارسال صَرتجلسِ ضَرای آهَسضی ٍ تحصیالت کویلی پزدیس /داًطکذُ ٍ
هستٌذات هزتَط قاتل تزرسی است.
ٍ -10قفِ ّای اقذام ًطذُ پس اس گشارش هَضَع ٍ هستٌذات در کویسیَى تزرسی هَارد خاظ داًطگاُ هغزح ٍ تزرسی هی ضَد.
 -11حذف کلیِ درٍس تِ ػلت هذارک تیواری تاییذ ضذُ تَسظ کویسیَى پشضکی پس اس سهاى اهتحاًات یا قثل اس آى هزخصی تحصیلی ،احتساب
در آهَسش رایگاى هی تاضذ.
 -12در هَارد استثٌائی در صَرت تاییذ ٍ ه َافقت تا هزخصی تحصیلی داًطجَ در سهاى پایاى ًیوسال تحصیلی آى ًیوسال تحصیلی جشٍ هذت
سٌَات تحصیلی ٍ سٌَات آهَسش رایگاى داًطجَ (دٍرُ رٍساًِ) هحسَب هی ضَد ٍ تزای داًطجَی دٍرُ ضثاًِ یا ًَتت دٍم ًیش کل ضْزیِ ثاتت ٍ
هتغیز (عثق ٍاحذّای اًتخاتی) تایذ پزداخت گزدد.
 -13درخَاست هزخصی تحصیلی داًطجَیاى ضاّذ ٍ ایثارگز تیص اس هذت هقزر در آییي ًاهِ آهَسضی عثق آییي ًاهِ تسْیالت آهَسضی داًطجَیاى
ضاّذ ٍ ایثارگز  -هصَب سال ٍ 1386سارتخاًِ) تزرسی هی گزدد.
هَارد فَق را بِ دقت خَاًدُ ام.
ًام ٍ ًام خاًَادگی :
اهضاء :
تاریخ :

ادارُ کل خدهات آهَسشی داًشگاُ تْزاى

