
 

 سمه تعالیاب                                                                           
 خروج از کشوراجازه درخواست  

  دانشگاه صنعتی شریف

  الملل تهرانپردیس بین

  
  .این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود

 ....................... .............................................دانشجوی مقطع کارشناسی رشته  به شماره دانشجویی .................. ................................................اینجانب 

 درخواست صدور اجازه خروج از کشور
 با تضمین نقدی توسط دانشجو 

 .دارم
  با تضمین بازگشت توسط دانشگاه 

 . واحد ثبت نام دارم در  939ـ   9تابستان سال تحصیلی  دوم   اول  نیمسال اینجانب در

 ................................................................................................................................................................................................. :، مقصد سفر  939... / ... / ... تا  939... / ... / ... از : مدت سفر 

 .....................................................................................................................................................................................................................................................: .......................................هدف از سفر

 939.... / ... / ... تاریخ . .............................................امضاء دانشجو .                                      شودصحت اطالعات ارائه شده تعهد می

 .توضیح ضروری در پشت برگه درج شود

 .رعایت کلیه مقررات آموزشی بوده و الزم است با اساتید دروس هماهنگی الزم را به عمل آورددانشجو مسئول  .9

 .ز غیبت دانشجو در کالس یا امتحان برعهده دانشجو خواهد بودمسئولیت کلیه عواقب ناشی ا .2

 .ه دالیل درخواست در پشت برگه ذکر و مدارک مؤید ادعا ضمیمه شودات تضمین بازگشت توسط دانشگدر صورت درخواس .3

  
 اداره پذیرش و نظام وظیفه: به  الملل تهرانپردیس بین: از

 ....: ...................................تاریخ                                              .             شودموافقت می 939... / ... / ... تا  939.... / ... / ...با خروج از کشور دانشجو در فاصله زمانی 

 .....: ................................شماره                                   

 ................................................................................................................................................................................................................: ......................................................................توضیح ضروری

 : ..................................تاریخ........................................................... امضاء و مهر                                                          الملل تهران         نام معاون آموزشی پردیس بین

  

 تحصیالت تکمیلی/ مدیر کل آموزش : به  اداره پذیرش و نظام وظیفه: از

  دانشجو بررسی شد در نیمسال وضعیت آموزشی  ،اول  ،دوم  تابستان سال تحصیلی9  ـ939  در نام داردواحد ثبت. 

  با توجه به مقررات بالمانع است 939... / ... / ... تا  939... / ... / ... خروج از کشور دانشجو در فاصله زمانی. 

 ه معافیت تحصیلی ضمیمه شدکپی برگ. کنددانشجو از معافیت تحصیلی استفاده می. 

 (برای درخواست خروج با تضمین نقدی توسط دانشجو. )نویس نامه به معاونت وظیفه ناجا تهیه شدپیش 

 (برای درخواست خروج با تضمین بازگشت توسط دانشگاه. )نویس نامه به معاونت مالی دانشگاه تهیه شدپیش 

 939: .... / .... / .... تاریخ معافیت تحصیلی .................................. شماره معافیت تحصیلی ..................... متولد ......................................... ش ش .............................. فرزند 

 ................................................................................ .............................................................................................................................: ........................................................................توضیح ضروری 

 939.... / .... / ... تاریخ ............................................... امضاء ............................................... نام رئیس اداره                                                                                         

   

  تحصیالت تکمیلی/ نظر مدیرکل آموزش 

 .شودمخالفت می شود، موافقت می  ز کشور دانشجوبا توجه به مطالب فوق، با خروج ا

 نامه به معاونت وظیفه ناجا امضاء شد . نامه به معاونت مالی اداری دانشگاه امضاء شد. 

 .....................................................................................................................................................................: ...............................................................................................................توضیح ضروری

 939... / .... / .... تاریخ .................................... امضاء           
 .تحصیالت تکمیلی این برگه در پرونده دانشجو بایگانی شود/ یید توسط مدیر کل آموزش پس از تأ

 

 



  بخشی از قوانین مرتبط

 .مدیرکل دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 41/5/4854مورخ  25425/5/44بندهایی از نامه شماره 

 :ه دو صورت استدرخواست خروج از کشور دانشجویان مشمول نظام وظیفه ب. 9

 درخواست خروج از کشور با تضمین نقدی توسط دانشجو( الف 

 درخواست خروج از کشور با تضمین بازگشت توسط دانشگاه( ب 

 :مصادیق مقاصد علمی عبارتند از. کنددانشگاه بازگشت دانشجویانی را که با مقاصد علمی قصد خروج از کشور را دارند تضمین می. 2

 نامه معتبرنام یا دعوتالمللی متناسب با رشته تحصیلی با ارائه گواهی ثبتها و مجامع علمی بیننفرانسشرکت در ک( الف 

 نامنامه یا گواهی ثبتهای دانشجویی با ارائه دعوتشرکت در مسابقات و جشنواره( ب 

 های دکتری داخل کشورماهه تحقیقاتی دانشجویان دوره 9تا  6های دوره( پ 

 های مربوطههای علمی گروهی متناسب با رشته تحصیلی تحت نظر دانشگاه با رعایت بخشنامهبازدید( ت 

 های آموزشی کوتاه مدت مرتبط با رشته تحصیلیشرکت در دوره( ث 

 های کارآموزی مرتبط با رشته تحصیلی با ارائه دعوتنامه و موافقت دانشگاهشرکت در دوره( ج  

های آموزشی و یا فرصت مطالعاتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب است خروج از کشور دانشجویان برای شرکت در دورهحداکثر مدت زمان درخو: یادآوری

 .(تصویر تفاهم نامه ضمیمه شود. )درخواست مازاد بر این زمان باید براساس تفاهم نامه آموزشی با دانشگاه خارجی باشد. بینی شده استماه پیش 92و  6

 .باشندو شرایط استفاده از تضمین دانشگاه و یا سپردن تضمین نقدی برابر میکلیه دانشجویان اعم از بورسیه و غیربورسیه در نحوه . 3

شموالن و معرفی وی به معاونت محترم وظیفه عمومی ناجا ـ اداره کل محترم م ،چنانچه دانشگاه براساس مقررات آموزشی با تقاضای مرخصی دانشجو موافقت نماید. 4

ضروری است رونوشت با مرخصی ضمیمه درخواست خروج از کشور . صورت تضمین نقدی بالمانع استها ـ برای خروج از کشور در محدوده مرخصی و بهامور معافیت

 .شود

 1/6/4858بند شش از صورتجلسه شورای آموزش دانشگاه مورخ 

نام و هماهنگی با اساتید دروس، دانشجویان مجاز رار شد به شرط موافقت دانشکده و در صورت داشتن ثبتدر مورد سفر به خارج از کشور دانشجویان در طول ترم، ق

 .روز از کشور خارج شوند 91باشند حداکثر 

  

  مدارک پیوست
9...................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... 
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  شرح درخواست اجازه خروج از کشور
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