
 مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل: بخش هشتم
  .سال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصيلی استفاده كند نيم 2برای  كارشناسی ناپيوسته دورهتواند در  دانشجو می

و در زمان اخذ مرخصی  شود حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب می ءمدت مرخصی تحصيلی، جز: 1تبصره 

 .شود عدم مراجعه محسوب میوضعيت دانشجو اینصورت  باشد، در غير جو موظف به پرداخت شهریه ثابت میتحصيلی دانش

بدون احتساب ( عالوه بر مرخصی مجاز دوره)سال تحصيلی مرخصی زایمان  نيم دوتوانند از  مادران شاغل به تحصيل می: 2تبصره 

  .در سنوات تحصيلی استفاده كنند

ای آموزشی، دو نيمسال تحصيلی و شورو « مؤسسه»مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو، در صورت تأیيد پزشک معتمد : 3تبصره 

 .ن احتساب در سنوات تحصيلی استودب

سال، توسط دانشجو به  نویسی هر نيم تقاضای مرخصی تحصيلی باید به صورت كتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام -33ماده 

 .اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسليم گردد

نویسی، موافقت یا عدم موافقت  نظر از گروه آموزشی ذی ربط قبل از اتمام مهلت نام اداره آموزش موظف است پس از كسب: تبصره

 .یا به صورت الکترونيکی به وی ابالغ كندو با درخواست دانشجو را كتباً 

 انصراف از تحصیل

 شود ثبت نام نکردن دانشجو در هر نيمسال تحصيلی، انصراف از تحصيل محسوب می. 

 .ی شورای آموزشی دانشگاه است مورد بازگشت به تحصيل دانشجوی منصرف از تحصيل بر عهدهتصميم گيری در : تبصره

شود و دانشجوی منصرف از تحصيل، حق  سسه، انصراف از تحصيل محسوب میؤترک تحصيل بدون كسب مجوز از م -36ماده 

 .ادامه تحصيل ندارد

قبل از پایان همان  داند، باید دالیل آن را حداقل یک ماه وجه میدر موارد استثنایی، كه دانشجو ترک تحصيل خود را م: 1تبصره 

مرخصی تحصيلی دانشجو  ءسال جز نيمسسه، آن ؤأیيد موجه بودن ترک تحصيل توسط مدر صورت ت. سسه ارائه دهدؤسال به م نيم

 . شود محسوب می

این . سسه تسليم نمایدؤف خود را شخصاً به اداره آموزش مدانشجویی كه از تحصيل منصرف شود، باید درخواست انصرا -33ماده 

پس از انقضای این . ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگيرد دودانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله 

 .شود و دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد ادر میمهلت، حکم انصراف از تحصيل وی ص

منوط  نمرات، دانشجوی انصرافی موظف است به تعهداتی كه سپرده است عمل نماید و صدور هرگونه گواهی و تسليم ریز: 1تبصره 

 .سسه استؤبه تسویه حساب دانشجو با م

 .موكول به شركت و قبولی آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوط استتحصيل مجدد دانشجوی منصرف از تحصيل : 2تبصره 

 مرخصی تحصيلی همسر دانشجوی بورسيه و همسر كاركنان دولت -33ماده 

دانشجویی كه به عنوان همسر یکی از كاركنان دولت، یا همسر یکی از دانشجویان بورسيه، به عنوان همراه، به خارج از كشور اعزام 

با ارائه حکم مأموریت همسر و به تشخيص و تأیيد شورای آموزشی دانشگاه، عالوه بر استفاده از ميزان مرخصی  تواند شود، می می

 .مند گردد سال دیگر نيز از مرخصی تحصيلی بدون احتساب در سنوات بهره 4استحقاقی در طول دوره تحصيل، تا 

  


