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 .7دانشجوی متقاضي مرخصي تحصيلي (موضوع مواد  99تا  91آیين نامه) برگ درخواست مرخصي تحصيلي را از سایت
دانشکده دانلود کرده و در صورت احراز شرایط ،آن را تکميل نموده و دو هفته پيش از شروع نام نویسي نيمسال
تحصيلي به مشاور تحصيلي خود تحویل ميدهد.
-

در خصوص مرخصي زایمان ارائه کليه مدارک زایمان از جمله شناسنامه مادر ،فرزند و گواهي بيمارستان با
تأئيد پزشک معتمد دانشکده به همراه برگ درخواست مرخصي الزامي ميباشد.

-

در خصوص مرخصي پزشکي ارائه کليه مدارک پزشکي با تأئيد پزشک معتمد دانشکده به همراه برگ
درخواست مرخصي الزامي ميباشد .در صورت تأئيد پزشک معتمد دانشکده ،نامهای توسط کارشناس رشته
تهيه شده و در آن شر ایط و وضعيت تحصيلي دانشجو جهت تعيين احتساب سنوات تحصيلي شرح داده
مي شود .این نامه به مدیر آموزش ،سپس معاون آموزشي و در نهایت به آموزش کل دانشگاه ارسال ميگردد.

-

پس از بررسي درخواست و در صورت موافقت با مرخصي تحصيلي با اخذ تعهد از دانشجو ،وضعيت تحصيلي
متقاضي توسط کارشناس رشته در برنامه آموزشي سماء ثبت شده و طي یک نامه اسامي دانشجویان به
آموزش کل دانشگاه اعلام ميگردد.

 .2دانشجوی متقاضي حذف ترم (موضوع ماده  73آیين نامه) در صورتي که قادر به ادامه تحصيل خود در نيمسال جاری
نباشد ،حداکثر تا پيش از شروع امتحانات آن نيمسال ،برگ درخواست حذف ترم را تکميل کرده و همراه با مدارک
دال بر عدم توانایي ادامه تحصيل در نيمسال به مشاور تحصيلي ارایه ميدهد.
 .9درخواست توسط استاد مشاور تحصيلي دانشجو بررسي و تایيد ميشود.
 .4درخواست توسط مدیر گروه (در دانشکدههایي که مدیر گروه این فرآیند را انجام نميدهند دانشجو به معاون
آموزشي ارجاع داده ميشود) مربوطه بررسي و تایيد ميشود.
 .5درخواست توسط مدیر آموزش بررسي و تایيد ميشود.
 .6کارشناس رشته درخواست تایيد شده را دریافت و پس از کنترل اطلاعات اظهار شده توسط دانشجو (و بررسي مدارک
متقاضيان حذف ترم) ،نسبت به ثبت مرخصي یا حذف ترم (حسب مورد) در سيستم سما اقدام مينماید.
 .1کارشناس رشته در اداره آموزش نامه اعلام دانشجویان استفاده کننده از مرخصي تحصيلي یا حذف ترم را به صورت
جمعي تهيه و پس از شروع نيمسال آینده به مدیر آموزش ارسال مينماید.
نامه به معاون آموزشي ارجاع شده و پس از امضا به اداره کل آموزش ارسال ميشود .مراتب موافقت با درخواست دانشحو به
طور مکتوب با امضای معاون آموزشي و از طریق اداره آموزش به دانشجو اعلام مي شود.

