
 

 

 

 

 شود.نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب میثبت

 

 ردد.گاز پورتال آموزشی استخراج مییا بیشتر عدم مراجعه دارند در یک نیمسال تحصیلی لیست دانشجویانی که  -1

 گیرد.وضعیت تحصیلی دانشجویان در پورتال آموزشی مورد بررسی دقیق قرار می -2

ه بانصرافی )ترک تحصیل غیر مجاز( با قید مهلت جهت مراجعه دانشجو و مشخص نمودن وضعیت تحصیلی، نامه  -3

 گردد.ارسال میآدرس دانشجو 

تغییر وضعیت دانشجو از فعال به واحد درسی،  68و گذراندن کمتر از در صورت عدم مراجعه دانشجو در مهلت مقرر،  -4

 هفبا معرفی به اداره نظام وظیدانشجویان پسر گیرد و معافیت تحصیلی انصرافی )ترک تحصیل غیر مجاز( صورت می

 گردد.باطل می

 

 

 

 ردد.گلیست دانشجویانی که در یک نیمسال تحصیلی یا بیشتر عدم مراجعه دارند از پورتال آموزشی استخراج می -1

 گیرد.صیلی دانشجویان در پورتال آموزشی مورد بررسی دقیق قرار میوضعیت تح -2

نامه انصرافی )ترک تحصیل غیر مجاز( با قید مهلت جهت مراجعه دانشجو و مشخص نمودن وضعیت تحصیلی، به  -3

 گردد.آدرس دانشجو ارسال می

به اداره  12ا معدل کل حداقل بواحد درسی،  68در صورت عدم مراجعه دانشجو در مهلت مقرر و گذراندن بیشتر از  -4

گردد و در مورد دانشجویان پسر با اداره نظام وظیفه آموختگان جهت صدور مدرک کاردانی در غیاب معرفی میدانش

 گردد.مکاتبه می

و داشتن  در صورت عدم مراجعه دانشجو در مهلت مقرر و گذراندن تعداد واحد الزم جهت دریافت مدرک کارشناسی -5

گردد، در صورت تأیید التحصیلی از دانشکده استعالم میتطبیق واحد دانشجو و تأیید فارغ 12معدل کل حداقل 

گردد و در صورت عدم تأیید آموختگان جهت صدور مدرک کارشناسی در غیاب معرفی میبه اداره دانشدانشکده، 

 گردد.ورد دانشجویان پسر با اداره نظام وظیفه مکاتبه مینوع مدرک، کاردانی در غیاب خواهد بود و در م ،دانشکده

 گردد.   مشمول دریافت مدرک نمی 12گذراندن هر تعداد واحد درسی با معدل کل زیر  توجه :

 

 

 بسمه تعالی

 

،کاردانی انصرافی )ترک تحصیل غیر مجاز(وضعیت از فعال به  تغییر

 یا کارشناسی غیابی

 

 

 

 

 اداره کل امورآموزشی

انصرافی )ترک تحصیل غیر مجاز(تغییر وضعیت از فعال به   

التحصیل )کاردانی یا کارشناسی غیابی( تغییر وضعیت از فعال به فارغ  


