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کاربرگ  :222درخواست صدور مجوز ثبتنام و انتخاب واحد با تاخیر
ریاست محترم شوراي آموزشی مرکز علمی – کاربردي ..........................
با سالم و احترام ،اینجانب ..................................به شماره دانشجویی .....................................بدینوسیله به استحضار می رساند ،با عنایت به مشکالت شخصی
ذیل که مستندات آن به پیوست ایفاد میگردد ،در زمان تعیین شده برای ثبت نام و همچنین زمان تعیین شده برای ثبت نام با تاخیر موفق به انجام و
تکمیل مراحل ثبت نام و انتخاب واحد خود در نیمسال اول /دوم سال تحصیلی .........................نگردیده ام و همچنین با آگاهی از مفاد ماده 2و  3ایین
نامه آموزشی دانشگاه پیشاپیش ضمن پذیرش یك ترم مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی  ،درخواست بررسی شرایط خاص خود را از
شورای آموزشی مرکز آموزش جهت صدور مجوز ثبت نام و انتخاب واحد با تاخیر دارم .شایان ذکر است اینجانب شخصا نسبت به اخذ مجوز حضور در
کالس های درس را از تمامی اساتید مربوطه اقدام نموده مسئولیت تمامی عواقب این درخواست را در هر زمان عهده دار بوده و مشکالت آن را نیز پذیرا
هستم(.در خصوص دانشجویان جدیدالورود که به دلیل مغایرت در مدارک دیر ثبت نام نموده اند نیازی به ارایه درخواست مرخصی و اخذ امضای اساتید
مربوطه نیست)
 – 1عدم استطاعت مالی در پرداخت شهریه مشروط به انتخاب واحد در زمان مقرر
 – 2بستری در بیمارستان با ارایه گواهی از بیمارستان
 – 3بازداشت توسط مراجع انتظامی و قضایی با ارایه گواهی
 – 4ماموریت بلندمدت برای کارکنان دولت و نیروهای مسلح با ارایه مدارک
 – 5تشرف به حج یا عتبات با ارایه مستندات
 – 6سایر موارد..........
ردیف

نام درس

کد گروه

روز

ساعت

نام استاد

امضای استاد

1
2
3
4
5

اساتید محترم با امضای این فرم موافقت خود را با اخذ درس توسط دانشجو و ثبت نام با تاخیر وی اعالم میدارند .همچنین در صورتی که دانشجو در
ادامه نیمسال بیش از یك جلسه غیبت نمود وی را حذف کرده بدیهی است صدور این مجوز صرفا بر اساس توافق جنابعالی با دانشجوی فوق بوده و
مسئولیت ثبت اسم دانشجو در لیست حضور و غیاب کالس پس از تایید (مهر و امضای اداره آموزش) و رعایت اصول ارزشیابی دانشجو مطابق شیوه نامه
مصوب دانشگاه برعهده جناب عالی خواهد بود.
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ادامه کاربرگ  :222درخواست صدور مجوز ثبتنام و انتخاب واحد با تاخیر
دانشجو میبایست پس از پرداخت و تحویل فیش شهریه ثابت و درخواست مرخصی تحصیلی به اداره آموزش این درخواست را در دو نسخه تکمیل و
پس از دریافت امضای اساتید مربوطه (بجز دانشجویان جدیدالورود ترم اول) مراتب را در اسرع وقت به دبیرخانه شورای آموزشی مرکز تحویل و رسید
دریافت نماید .بدیهی است در صورتیکه شورا با درخواست ثبت نام با تاخیر وی موافقت نمود مراحل انتخاب واحد خود را دنبال و پس از دریافت فرم
انتخاب واحد تسویه شده به همراه یك نسخه از این فرم که به تایید اداره آموزش رسیده باشدجهت حضور در کالسها اقدام نماید .جهت اضافه نمودن
نام دانشجو به لیست حضور و غیاب ،دانشجو میتواند با ارایه کپی این فرم به هر استاد اقدام نماید .مسئولیت عدم پیگیری موضوع عدم انتخاب واحد و
پرداخت شهریه حداکثر یك هفته پس از صدور رای شورا ،عدم ارایه مجوز به اساتید و غیره تماما برعهده دانشجو بوده و در چنین شرایطی ،این حکم
لغو و مرخصی تحصیلی منظور خواهد گردید.

امضا و اثر انگشت دانشجو
ریاست محترم مرکز آموز ........................
با سالم و احترام ،بدینوسیله درخواست دانشجو جهت ثبت نام و انتخاب واحد با تاخیر که در جلسه شماره. ................................مورخ
 ...........................................این شورا مورد ب ررسی قرار گرفته است با عنایت به مدارک ارایه شده موجه/غیرموجه محسوب شده و بر اساس مصوبه شماره
 .......................................جلسه صدرالذکر با درخواست وی موافقت می گردد/نمی گردد لذا شایسته است مطابق مقررات نسبت به ثبت نام/درج مرخصی
تحصیلی در نیمسال جاری اقدام گردد.

امضای دبیر شورای اموزشی
*********************************************************************************
***
استاد گرامی خواهشمند است با عنایت به مصوبه شورای آموزشی و پس از مطالعه مفاد این مجوز و پرینت انتخاب واحد نام دانشجوی فوق به لیست
حضور و غیاب کالس اضافه گرد

محل درج مهر و امضای رییس مرکز آموزش
نسخه اول:
اداره اموزش جهت درج در پرونده دانشجو
نسخه دوم:
دانشجو ،جهت ارایه به اساتید مربوطه برای اضافه نمودن نام دانشجو به لیست حضور و غیاب
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