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  وه انجام کار انصراف از تحصیلحن
 آموزشی مربوطه، فرم درخواست اولیه را دراختیار دانشجو قرار می دهد.کارشناس  گروه  -1

 استاد راهنماي تحصیلی، دانشجو را را راهنمایی می نماید. -2

 مدیر محترم گروه، نظر خود را اعالم می نماید. -3

 رئیس اداره آموزش، درخواست دانشجو را دریافت می نماید. -4

 ارشناس گروه آموزشی مربوطه ارجاع می دهد.رئیس اداره آموزش، درخواست دانشجو را به ک -5

کارشناس گروه آموزشی مربوطه، درخواست دانشجو را بررسی نموده و گزارش نتیجه بررسی انجام شده را به دفتر رئیس  - 6
 اداره آموزش ارسال می دارد.

 رئیس اداره آموزش، گزارش کارشناس را مبتنی بر درخواست دانشجو بررسی می نماید. - 7

 آموزش، درخواست دانشجو و گزارش بررسی هاي انجام شده را به معاونت آموزشی ارسال می نماید. رئیس اداره -8

 معاون آموزشی، درمورد درخواست دانشجو اعالم نظر می نماید. -9

کارشناس گروه آموزشی مربوطه، مندرجات فرم انصراف از تحصیل را که به امضاي رئیس دانشکده می باشد را کامل می  -10
 نماید.

 کارشناس گروه آموزشی مربوطه، کارنامه تحصیلی دانشجو را از سیستم سما پرینت می گیرد. -11

کارشناس گروه آموزشی مربوطه، فرم تسویه حساب داخل دانشکده را به دانشجو داده تا تکمیل شده بازگرداند.فرم تسویه  -12
 حساب داخل دانشکده را به دانشجو داده تا تکمیل شده بازگرداند.

 فرم به تأیید رئیس اداره آموزش و معاونت آموزشی رسانده می شود. پیش نویس -13

 نسخه تدوین می نماید. 9کارشناس گروه آموزشی مربوطه، فرم مذکور در  -14

 کارشناس گروه آموزشی مربوطه، کارنامه و سایر ضمائم را پیوست فرم انصراف از تحصیل دانشجو می نماید. -15

 تحصیلی را امضاء می نماید.رئیس اداره آموزش، فرم ها و کارنامه  -16

 معاون آموزشی، فرم ها و کارنامه تحصیلی را تأیید و امضاء می نماید. - 17

 مسئول امور دفتري اداره آموزش، فرم ها را ثبت می نماید. - 18

 مسئول امور دفتري اداره آموزش، فرم ها و ضمائم آن را به دفتر رئیس دانشکده ارسال می نماید. -19

 امضاء می نماید.رئیس دانشکده فرم ها را  -20
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 منشی دفتر رئیس دانشکده، فرم ها را به دبیرخانه ارسال می دارد. -21

 دبیرخانه فرم ها را ثبت و سپس مهر می نماید. - 22

 دبیرخانه فرم ها را تفکیک می نماید: -23

 هفت نسخه اداره کل آموزش دانشگاه 

 یک نسخه بایگانی اداره آموزش 

 یک نسخه بایگانی دبیرخانه 

 ه از فرم ها را به اداره کل آموزش دانشگاه ارسال می نماید.دبیرخانه هفت نسخ - 24

 

  

  


