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  :....................تاریخ              .................................مدیر محترم گروه آموزشی 

  :....................شماره                        
  :باشد ، وضعیت تحصیلی نامبرده به شرح زیر میامبا سالم و احتر

تعداد نیمسالهایی که تاکنون از مرخصـی تحصـیلی    -3    :تعداد واحدهاي درسی گذرانده   -1
  :استفاده نموده است 

با احتساب در سنوات  
   بـــدون احتســـاب در

  سنوات

    :  تعداد سنوات باقیمانده -5

  □□/□□  : میانگین کل -6    : عداد نیمسالهاي مشروطیت -4    : تعداد واحدهاي درسی باقیمانده -2
  امضا و مهر              :خدمات آموزشی هرئیس ادار

  

  .................................ریاست محترم دانشکده 
  

  : اه با داليل و مدارك مربوط مورد بررسي قرار گرفت و با آنتقاضاي مرخصي تحصيلي نامبرده همر: رساند به استحضار مي با سالم و احترام،
شود موافقت مي.          شود مخالفت مي.   

  ..............................................................................................................................................................................: توضيح ضروري
  

  و مهر ءامضا                             : مدیر گروه آموزشی                                         
ریزي آموزشی به منظور ارائۀ دروس متقاضی در نیمسال بعد  مرخصی تحصیلی، امکان برنامه بایست در صورت موافقت با گروه آموزشی مربوطه می: تذکر مهم

  .به میزان حداقل واحد انتخابی را داشته باشد
  

 دانشکده یآموزشخدمات ادارة  رئیسنظر 

 

  .................................دانشکده  یآموزشخدمات محترم ادارة رئیس 
  

  :سالم علیکم
................ متولـد سـال   ................ ...صـادره از  ....................... داراي شناسـنامۀ شـمارة   ...................... فرزنـد  ................................. احتراماً، اینجانب                    

کـاردانی بـه شـماره دانشـجویی     /کارشناسـی /مقطـع کارشناسـی ارشـد   ................................................................... رشتۀ ) نوبت دوم(شبانه / دانشجوي دورة روزانه
و با علم به قوانین مربوط و آگاهی کامل از مقررات آموزشـی، تقاضـاي    بنا به دالیل ذکر شده و مدارك پیوست در پشت برگ           
خواهشمند است ضمن بررسی دالیل و مدارك مربـوط نسـبت بـه تقاضـاي اینجانـب      . را دارم...... ـ ...... تحصیلی  سال............. مرخصی تحصیلی براي نیمسال 

  .اعالم نظر فرمایند
  .باشد هاي آتی برعهدة اینجانب می آموزشی ناشی از این مرخصی در نیمسالبدیهی است بروز هرگونه مشکل      

  .در غیر این صورت، مسئول عواقب آن خواهد بود. امور آموزشی، نتیجۀ نهایی را دریافت نمایدمدیریت  تشخیص موجه بودن مرخصی با دانشگاه است و دانشجو موظف است با مراجعه به: تذکر مهم
  13: ......./......./.......تاریخ:  .............................................               و امضاء دانشجونام و نام خانوادگی 

 

 این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود

 نظر مدیر گروه آموزشی
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  .    شودارجاع تنها در صورت موافقت دانشکده و پس از انجام کلیۀ مراحل اداري و مالی، با درج تاریخ و شماره نامه به ادارة کل امور آموزشی دانشگاه  :توجه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .................................ریاست محترم دانشکده 
  

ــدين     ــرام،  ب ــا ســالم و احت ــواهي وســيله ب ــي گ ــاي: شــود م ــيش شــمارة  ..................................................................خــانم / آق ــغ ......... ..................طــي ف                                     مبل
           ...... ــ  . ..... دوم سـال تحصـيلي  / ريال از بابت شـهرية ثابـت نيمسـال اول   .................................. ) : .............................به حروف(و ) : ................................ به عدد(

  .برابر تعرفة مربوط پرداخت نموده است
  و مهر ءامضا

  

  )نوبت دوم(دورة شبانه  تایید امور مالی مربوط به دانشجویان
 

  :  ........................تاریخ                                                                                              
  :  ........................رهشما

  : ........................پیوست    
  

  مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه
  با سالم و احترام،

.               شود جهت اقدام الزم ارسال مي...... ـ . .....تحصيلي  دوم سال/ درخواست مرخصي تحصيلي نامبرده براي نيمسال اول                     
  

  
  امضاء و مهر                       : ....................................ریاست دانشکده                                                        

               

  نام محترم ادارة پذیرش و ثبت رئیس
  

  :سالم علیکم
  .مطالب مطروحه، وفق مقررات، اقدام الزم معمول گرددباتوجه به                 

  
  مدیر امور آموزشی دانشگاه
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  و به بعد 91آموزشی دوره هاي کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته براي ورودي هاي سال آیین نامۀ*** 

ریزي  شوراي عالی برنامه  08/05/1391مورخ  803آیین نامۀ آموزشی دوره هاي کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مصوب نهایی جلسه « مستخرج از ) الف«  

تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یـک نیمسـال و در دوره کارشناسـی پیوسـته دو نیمسـال از مرخصـی تحصـیلی         انشجو مید : 21مادة 
  .استفاده نماید

  .موسسه می تواند با رعایت سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو، نسبت به صدور مرخصی تحصیلی وي تصمیم بگیرد: 1تبصرة 
  .مرخصی زایمان دانشجو دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی استحداکثر مدت مجاز  :2تبصرة 
مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو، در صورت تایید پزشک معتمد موسسه و شوراي آموزشی، دو نیمسال تحصیلی و بـدون احتسـاب در   : 3تبصرة 

  .سنوات تحصیلی است
  

   91سی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته براي ورودي هاي قبل از سالآیین نامۀ آموزشی دوره هاي کاردانی و کارشنا*** 
ریزي شوراي عالی برنامه 14/2/1376مورخ  339آیین نامۀ آموزشی دوره هاي کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مصوب نهایی جلسه  « مستخرج از) الف  «:  

  : مرخصی تحصیلی
 2هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر براي یک نیمسال و در دورة کارشناسـی پیوسـته بـراي     ریک از دورهدانشجو می تواند در ه : 33مادة 

  .از مرخصی تحصیلی استفاده کند نیمسال متوالی یا متناوب
در و نیمسـال   2حـداکثر بـراي    هـاي کـاردانی و کارشناسـی ناپیوسـته     توانند در هر یـک از دوره  دانشجویان دورة شبانه می :33تبصرة الحاقی به ماده 

 27/7/1376مـورخ   347مصـوب جلسـه   (. از مرخصی تحصیلی اسـتفاده کننـد  ،  متوالی یا متناوب،  نیمسال 4هاي کارشناسی پیوسته حداکثر براي  دوره
   )ریزي شوراي عالی برنامه

  . شود ی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب م مدت مرخصی تحصیلی :تبصره
، توسـط دانشـجو بـه ادارة آمـوزش      نویسی هر نیمسال ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام تقاضاي مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی :34مادة 

  .دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد

  .........................................................................................................................................................................................................................................................ـ ١

  .........................................................................................................................................................................................................................................................ـ ٢

  .........................................................................................................................................................................................................................................................ـ ٣

 : فهرست مدارك پیوست

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

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

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

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: نشاني محل سكونت 

  ----------------------------: كد پستي -------------------------------------------------------------------------                           

 )٠(               -------------------- : شماره تلفن همراه )                                        ٠(           ---------------- :  شماره تلفن منزل 

 :شرح دالیل درخواست مرخصی تحصیلی به اختصار 
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موافقت یا عـدم موافقـت بـا درخواسـت     نویسی،  قبل از اتمام مهلت نام ربط ادارة آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذي :تبصره
  .دانشجو را کتباً به وي ابالغ نماید

  : مرخصی تحصیلی همسر دانشجوي بورسیه و همسر کارکنان دولت
ور اعـزام  ـ، به خـارج از کشـ   ، به عنوان همراه یکی از دانشجویان بورسیه، یا همسر  دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت :37مادة 
، عالوه بر استفاده از میـزان مرخصـی اسـتحقاقی در     تواند با ارائۀ حکم مأموریت همسر و به تشخیص و تأیید شوراي آموزشی دانشگاه ، می شودمی 

    . مند گردد سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره 4، تا  یلطول دورة تحص
نامۀ آموزشی دوره هاي کاردانی، کارشناسی ناپیوسته  آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر، ضمیمۀ آیین آیین نامۀ تسهیالت «رج از مستخ)  1الف ـ 

  :»  ریزي شوراي عالی برنامه 14/2/1376مورخ  339و پیوسته، مصوب جلسه 
ان بـیش از یـک مـاه ادامـه     در صورتی که مرخصی براي معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ باشد و مدت درم : 33الحاقی به مادة  1تبصرة 

همچنین عالوه بـر مرخصـی تحصـیلی    . شود یابد و مدارك مربوط مورد تأیید ستاد واقع شود؛ آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی
جانبـازي،  % 15حداقل  و باالتر و جانباز اعصاب و روان با% 50مجاز، اعطاي چهار نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات به همسر شهید و جانباز 

  .با تأیید ستاد بالمانع است
  

ریزي شوراي عالی برنامه 25/10/1373مورخ  291آیین نامۀ آموزشی دورة کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب نهائی جلسه  «مستخرج از ) ب  «:  
افقت دانشـگاه، از مرخصـی   دانشجوي دورة کارشناسی ارشد می تواند حداکثر براي یک نیمسال تحصیلی، با کسب مو :10ماده 

  .تحصیلی استفاده کند
  .شود مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می :1تبصره 
نویسی در هر نیمسـال تحصـیلی بـه مؤسسـۀ مربـوط تسـلیم و موافقـت آن         مدرخواست مرخصی باید قبل از شروع نا :2تبصره 

انشجو باتوجه به وضعیت تحصیلی وي صورت می گیرد و منـوط بـه   موافقت مؤسسه با مرخصی تحصیلی د. مؤسسه کسب گردد
  .از آن به بعد با مشکل مواجه نشود این است که ادامۀ تحصیل دانشجو

نامۀ آموزشی دورة کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب  آیین نامۀ تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر، ضمیمۀ آیین« مستخرج از )  1ب ـ  
  :» ریزي  شوراي عالی برنامه 25/10/1373رخ مو 291جلسه 

مـدت یـک نیمسـال بـدون احتسـاب در      این براي دانشجوي شاهد و ایثارگر با تشخیص ستاد به  :10الحاقی به مادة  4تبصرة 
  .شود سنوات اضافه می

(دورة دکتري نامۀ آموزشی  آیین نامۀ تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر، ضمیمۀ آیین «مستخرج از ) جPh.D( 27/1/1384مورخ  مصوب جلسه 
  :»  ریزي شوراي عالی برنامه

به دانشجوي شاهد و ایثارگري که جهت درمان صدمات ناشی از جنگ یا آالم متأثر از آن نیاز بـه   :10الحاقی به مادة  3تبصرة 
  .گردد ا میمرخصی دارد با تشخیص و تأیید ستاد یک نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات اعط

  

هاي دانشگاهی  اعطاي یک نیمسال تحصیلی مرخصی زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی مادران شاغل به تحصیل، در تمام رشته« ) د
  :» ریزي  شوراي عالی برنامه 19/4/1379مورخ  397و در کلیۀ مقاطع تحصیلی مصوب جلسۀ 

ها و باتوجـه   نامه ت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید کمیسیون تدوین آیینبراساس پیشنهاد معاون محترم بهداشتی وزارت بهداش
به ضرورت فراهم نمودن امکانات الزم براي مادران شیرده و اهمیت تغذیۀ انحصاري شیرخواران با شیرمادر، مـادران شـاغل بـه    

عـالوه  (ل تحصیلی مرخصـی زایمـان،   هاي دانشگاهی و در کلیۀ مقاطع تحصیلی، می توانند از یک نیمسا تحصیل، در تمام رشته
  .، بدون احتساب در سنوات تحصیلی، استفاده کنند)بر مرخصی مجاز دوره

  

هاي کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته  اختیارات کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مربوط به دانشجویان دوره) هـ:  
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داکثر یک سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویانی که با ارائۀ موافقت با ح :2از ماده  2و ب ـ   5بند الف ـ  
نماینـد و یـا    هایی کـه دوران بـارداري و زایمـان را سـپري مـی      اند و یا خانم مدارك مستدل به بیماري حاد و مزمن مبتال گردیده

  .باشد کسانی که با تأیید وزیر مربوط به کار آنان نیاز مبرم می
اعطاي حداکثر سه سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی به دانشجویانی کـه بـه مأموریـت     :2به مادة  الحاقی 3بند 

  :روال آموزشی مرخصی تحصیلی . شوند، به شرط تأیید معاون ذیربط وزارت متبوع دانشجو خارج اعزام می
  
  

  مجري  زمان  مراحل انجام کار

  نویسی نیمسال دو هفته قبل از شروع نام  فت فرم مربوطهمراجعه به ادارة آموزش دانشکده و دریا) الف
  

  دانشجو
  

تکمیل فرم مرخصی و ارائۀ آن به آموزش دانشکده و نهایتاً مراجعه ) ب
  آموزش دانشکده/ دانشجو  دو هفته قبل از شروع نیمسال  به گروه آموزشی ذي ربط پس از اعالم خالصۀ وضعیت تحصیلی

 به ریاست دانشکده بررسی موضوع و اعالم نتیجه) ج
  مدیر گروه آموزشی  دو هفته قبل از شروع نیمسال  

و واریز ) مخصوص دانشجویان دورة شبانه(مراجعه به امور مالی ) د
هاي مصوب به حساب مربوط و نهایتاً اعالم  شهریۀ ثابت برابر تعرفه

 ربط نتیجه توسط امور مالی به دانشکدة ذي
  

  امور مالی/ شجودان  دو هفته قبل از شروع نیمسال

اعالم موافقت دانشکده با مرخصی تحصیلی دانشجو و ارسال فرم ) هـ
  دانشکده  قبل از شروع نیمسال تحصیلی  مربوط پس از انجام کلیۀ مراحل اداري و مالی

اعالم موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو پس از بررسی درخواست ) و
عدم مغایرت آن با نامبرده و مالحظه نظر گروه و دانشکده مربوط و 

هاي آموزشی، به دانشجو و دانشکده و امور دانشجویی و اعمال  نامه آیین
 مرخصی تحصیلی در پرونده و سوابق تحصیلی متقاضی

  

  ،مدیریت امور آموزشی  قبل از شروع نیمسال تحصیلی
  نام پذیرش و ثبتاداره  

  
 


