
 

 
 

 

 ست؟ یدر دانشگاه و نرفتن چ یعواقب قبول

پس از اعالم نتایج قبولی در دانشگاه و رشته های انتخابی، ممکن است بعضی از داوطلبان از تصمیم خود منصرف شده و از 

چه میزان  رفتن چیست؟عواقب قبولی در دانشگاه و ن  آغاز تحصیالت خود در دانشگاه پذیرفته شده، صرف نظر کنند. ولی

جریمه ای را می بایست متقاضیان پرداخت نمایند؟ شرایط انصراف از دانشگاه در مقاطع مختلف چیست؟ در این مقاله به  

بررسی تمامی این موارد خواهیم پرداخت. متقاضیان انصراف از دانشگاه در مقاطع مختلف می بایست از نحوه انصراف و 

  آموزش دانشگاه   ت آن هستند کسب اطالع نمایند و سپس با در دست داشتن مدارک مورد نیاز بهجریمه ای که موظف به پرداخ

پذیرفته شده مراجعه کرده و پس از تکمیل فرم مربوطه، درخواست خود را نهایی نمایند. چنانچه در رابطه با عواقب انصراف  

کارشناسا با  توانید  می  هستید،  بیشتری  اطالعات  خواستار  دانشگاه  شماره از  به  تحصیل  ایران  مرکز  در  ما   ن 
  .تماس حاصل کرده و سواالت و ابهامات خود را رفع نمایید (تنها از طریق تلفن ثابت و بدون کد) 9099075307

  

 1402مراحل انصراف از دانشگاه های دولتی 

از دانشگاه گرفته و به دنبال نحوه  گاه پس از قبولی در دانشگاه و یا در حین تحصیل، به دالیل مختلف فرد تصمیم به انصراف  

انصراف از دانشگاه می گردد. در این مقاله به بررسی چگونگی انصراف از دانشگاه های دولتی خواهیم پرداخت. برای 

انصراف از دانشگاه های دولتی الزم است تا فرد به سامانه اینترنتی دانشگاه پذیرفته شده مراجعه کرده و فرم مربوطه را 

اید و سپس با ورود به سامانه سجاد، درخواست نهایی خود را ثبت کند و در نهایت به آموزش دانشگاه خود مراجعه  تکمیل نم

  .کند

https://irantahsil.org/?p=133227&preview=true


 

 
 

 

  :اه دولتی به ترتیب عبارت است ازمراحل انصراف از دانشگ     

در مرحله نخست می بایست داوطلب به سامانه مربوط به دانشگاه خود مراجعه کرده و سپس فرم تقاضانامه انصراف از      

نماید تکمیل  سپس  و  دانلود  را   .دانشگاه 

رار می دهد و در صورت  پس از ثبت فرم انصراف، سازمان یا دانشگاه مربوطه درخواست داوطلب را مورد بررسی ق    

ادامه روند درخواست اعالم می نماید. ممکن است مراحل بررسی تقاضا تا یک ماه به طول   موافقت، نظر خود را برای 

  .انجامد

اینترنتی     ادامه مراحل می بایست متقاضی به سامانه سجاد به نشانی  از portal.saorg.ir   برای  مراجعه نماید و پس 

https://portal.saorg.i/


 

 
 

نماید تسویه  به  اقدام  شده  بیان  های  دستورالعمل  براساس  خود،  تحصیل  از  انصراف  هزینه    .مشاهده 

در نهایت با مراجعه حضوری متقاضی به امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل خود و ارائه مدارک مورد نیاز، فرآیند      

 .انصراف از تحصیل خود را به پایان رساند

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید شرایط انصراف از دانشگاه و سربازی برای اطالع از     

  

 1402مراحل انصراف از دانشگاه های آزاد 

شگاه آزاد به چه صورت است؟ عواقب آیا امکان انصراف از تحصیل در دانشگاه آزاد وجود دارد؟ مراحل انصراف از دان

 .قبولی در دانشگاه و نرفتن چیست؟ در این بخش به بررسی این سواالت خواهیم پرداخت

بله امکان انصراف از تحصیل در دانشگاه آزاد وجود دارد و افراد با پرداخت جریمه و طی کردن مراحلی که گفته خواهد شد،  

ین افراد می بایست دارای شرایط خاصی باشند و توجه داشته باشید که عملی کردن این  می توانند تصمیم خود را نهایی کنند. ا

 .تصمیم، پروسه ای زمان بر می باشد و تفاوتی ندارد که در حال تحصیل در چه مقطع و یا ترمی می باشید

  

  :1402مراحل انصراف از دانشگاه های آزاد     

ان به امور آموزشی دانشگاه خود مراجعه کرده و فرم مربوط به انصراف از به عنوان نخستین گام، می بایست دانشجوی    

تحصیل را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت نمایند. توجه داشته باشید که معموال این فرم را در سامانه واحدهای دانشگاهی  

  .د و تکمیل نماییدآزاد یا سایت آموزشیار قرار می دهند و می توانید آن را از این سامانه ها دانلو

پس از دریافت فرم انصراف از تحصیل، می بایست دانشجویان به دقت به تکمیل این فرم بپزدارند و در نهایت فرم را     

  .به امور آموزشی دانشگاه تحویل دهند

ل خود را مطابق پس از ارائه فرم به آموزش، الزم است تا دانشجویان هزینه جریمه انصراف از دانشگاه آزاد محل تحصی    

  .قوانین آموزشی دانشگاه آزاد به دانشگاه پرداخت نمایند

پس از تکمیل فرم و پرداخت جریمه، دانشگاه محل تحصیل موظف است پیش از اقدام به بررسی درخواست متقاضی     

   .این درخواست دانشجو را به اطالع والدین وی برساند

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 
 

موظف خواهد بود که درخواست دانشجو را بررسی کرده و مراحل مربوط به در مرحله بعدی، واحد آموزش دانشگاه      

انصراف از دانشگاه را انجام دهد. توجه داشته باشید که این مرحله زمان بر می باشد و ممکن است تا یک ماه نیز به طول 

  .انجامد

شجوی انصرافی شناخته خواهد شد و با پس از سپری شدن تمامی مراحل فوق، دانشجو، به عنوان دان  در مرحله پایانی و    

درخواست وی تایید قطعی می شود. توجه داشته باشید که پس از این مرحله، دانشجو نمی تواند به دانشگاه انصرافی خود برای 

 .تحصیل در همان رشته بازگردد

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید شرایط انصراف از دانشگاه آزاد برای اطالع از     

  

 شرایط انصراف از دانشگاه برای مقاطع مختلف

ل را به هر دلیلی داشته باشید، می بایست دارای برخی شرایط باشید. این شرایط در مقاطع  چنانچه قصد انصراف از تحصی 

مختلف و نیز در دوره های مختلف )روزانه یا شبانه( متفاوت می باشد. اطالع از شرایط مورد نیاز دارای اهمیت می باشد تا  

ر کنکور سراسری در صورتی که ترک تحصیل نمایند، متقاضیان بتوانند از احتمال محرومیت یا عدم محرومیت از ثبت نام د

مطلع گردند. این اطالعات سبب می شود تا فرد بتواند تصمیم قطعی برای ادامه شرایط فعلی و یا ترک تحصیل خود بگیرد. 

 .در ادامه به بررسی تمامی این شرایط خواهیم پرداخت

https://irantahsil.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-98/


 

 
 

 

داوطلبین گرامی توجه داشته باشند که در صورت داشتن هر گونه سوال می توانند با کارشناسان مجرب مرکز ایران تحصیل 

  .)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون کد( تماس حاصل فرمایند 9099075307شماره  به

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید بخشنامه بازگشت به تحصیل دانشگاه آزاد برای مطالعه     

  

 شرایط انصراف از دانشگاه و شرکت مجدد در کنکور سراسری سال آینده 

https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

اگر داوطلبی در دوره روزانه کنکور سراسری پذیرفته شده باشد و قصد ثبت نام در دانشگاه را نداشته باشد، می تواند در  

قب قبولی در دانشگاه و نرفتن چیست؟ چه شرایطی را این داوطلب کنکور سال آینده مجددا شرکت نماید؟ در این صورت عوا

  .می بایست داشته باشد؟ در این بخش به بررسی این سواالت خواهیم پرداخت

داوطلبی که در دوره روزانه کنکور سراسری پذیرفته شده باشد، می تواند در کنکور سال آینده ثبت نام کرده و مجددا برای  

یر رقیبان رقابت کند. عاله بر پذیرفته شدگان کنکور، کلیه دانشجویان دوره روزانه و یا غیر روزانه  کسب رتبه بهتر با سا

)شبانه( در تمامی مقاطع کاردانی نا پیوسته تا دکترای تخصصی، چنانچه قصد شرکت مجدد در کنکور را داشته باشند می  

،  2اد طی کنند. این متقاضیان باید پس از تکمیل فرم شماره  بایست مراحل نام نویسی خود را در این آزمون همانند سایر افر

فرم تقاضانامه ثبت نام را نیز در زمان ثبت نام کنکور سراسری عالمت بزنند. با انجام این کار محرومیت های سابق    32بند  

انشگاه در حال  آن ها برداشته خواهد شد و متقاضیان می بایست پس از قبولی در کنکور سراسری انصراف خود را از د

  .تحصیل اعالم نمایند

  .بهتر است برای آشنایی بیشتر و مطالعه اطالعات تکمیلی در مورد انصراف از دانشگاه، جدول زیر را مطالعه کنید

 1402از دانشگاه برای شرکت مجدد در کنکور سراسری  انصراف شرایط

ر کنکور سراسری را دارید و دانشجو یا پذیرفته شده دوره  توجه داشته باشید که چنانچه قصد ترک تحصیل و شرکت دوباره د

 .های روزانه هستید، نباید از سمت سازمان نظام وظیفه هیچ گونه منع قانونی داشته باشید و یا مشمول غیبت سربازی باشید

 .شرکت نمایندافراد مشمول دوره ضرورت خدمت، تنها یک بار می توانند ترک تحصیل کرده و مجددا در کنکور سراسری   

آقا انصراف از دوره های روزانه و غیر روزانه دانشگاه ها هستید، الزم است بدانید که از لحاظ نظام   اگر شما متقاضی 

وظیفه مشمول فرجه ای یک ساله خواهید بود. در طی این یک سال مستلزم پذیرش مجدد در دانشگاهی دیگر و یا انجام 

سربازی خواهید بود. چنانچه فرجه یکساله به اتمام برسد و اقدامات الزم را انجام نداده    اقدامات الزم برای اعزام به خدمت

 .باشید، مشمول غیبت خواهید شد و امکان ادامه تحصیل برای شما وجود نخواهد داشت

ه است، می  متقاضیانی که از ورود آن ها به دانشگاه یک سال تمام گذشته است و نمرات دو ترم آن ها در سامانه ثبت شد

توانند با آغاز ترم سوم تحصیلی خود و با انجام هماهنگی های الزم با دانشگاه محل تحصیل، مراحل انصراف از دانشگاه 

 .خود را طی کنند

توجه داشته باشید که دانشجویانی که از دانشگاه در حال تحصیل خود انصراف داده اند، حق بازگشت به تحصیل و ادامه 

 .تحصیل در رشته پیشین خود را نخواهند داشت

اند، در صورت انصراف از تحصیل )دوره   اولین کنکور خود بوده  افرادی که مشمول استفاده از سهمیه در  آن دسته از 

 .ه( قادر به استفاده مجدد از سهمیه خود نخواهند بودروزان

  



 

 
 

 .بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید موارد ممنوعیت شرکت در کنکور سراسری برای مطالعه     

  

 سال آینده  رایط انصراف از دانشگاه و شرکت مجدد در کنکور کارشناسی ارشدش

در رابطه با پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد عواقب قبولی در دانشگاه و نرفتن چیست؟ دانشجویانی که در حال حاضر مشغول 

ور کارشناسی ارشد شرکت نمایند،  تحصیل در دوره های روزانه مقطع کارشناسی ارشد هستند و تصمیم دارند تا مجددا در کنک 

می بایست پیش از اتمام مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد، انصراف خود را از دانشگاه محل تحصیل قطعی نمایند تا  

  .پذیرش آن ها در رشته محل های مختلف آزمون کارشناسی ارشد، مورد تایید مراجع مربوطه قرار گیرد

 

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-99/


 

 
 

  .چنانچه متقاضیان در واحد جدیدی پذیرفته شوند، می بایست فرم انصراف قطعی خود را به این واحد تحویل دهند

شرط انصراف قطعی تا پیش از اتمام مهلت نام نویسی کنکور کارشناسی ارشد، برای داوطلبان دوره های غیر   :نکته مهم       

ز نهایی شدن پذیرش خود در واحد جدید، نسبت به طی کردن مراحل روزانه وجود ندارد و این متقاضیان می توانند پس ا

 .انصراف قطعی خود اقدام نمایند

توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که امکان تغییر موارد فوق و تصویب قانون جدید وجود دارد و شرایط   :نکته       

جدید در دفترچه راهنما منتشر می گردد. متقاضیان گرامی می توانند برای اطالع از قوانین جدید و تغییرات ایجاد شده، با  

)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون کد( تماس حاصل   9099075307ه  شمار  کارشناسان مجرب مرکز مشاوره ایران تحصیل به

  .فرمایند

  

 شرایط انصراف از دانشگاه و شرکت مجدد در آزمون دکتری سال آینده 

در رابطه با پذیرفته شدگان دکتری عواقب قبولی در دانشگاه و نرفتن چیست؟ چه تفاوتی میان پذیرفته شدگان دوره روزانه و  

 ود دارد؟ غیر روزانه وج

چنانچه دانشجوی در حال تحصیل دوره روزانه مقطع دکتری هستید و تصمیم دارید تا در کنکور سال آینده ثبت نام و مجددا 

شرکت نمایید )در صورتی که واجد شرایط ثبت نام آزمون دکتری باشید(، می بایست تا پیش از به اتمام رسیدن مهلت نام  

عی خود را از دانشگاه محل تحصیل اعالم نمایید. در صورت عدم اعالم انصراف  نویسی در کنکور دکتری، انصراف قط

  .قطعی و پذیرش در کد رشته محل مورد نظر جدید، قبولی شما لغو خواهد شد

همانند دانشجویان غیر روزانه مقطع کارشناسی ارشد، دانشجویان دکترایی که در حال تحصیل در دوره های   :نکته مهم       

هستند، می توانند انصراف خود از واحد دانشگاهی پیشین جهت شرکت مجدد در کنکور دکتری خود را تا زمانی غیر روزانه  

که مجددا پذیرش تحصیلی دریافت نکرده اند، به تعویق بیاندازند. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر در رابطه با قوانین 

مشاو با  توانید  می  دکتری  مقطع  در  تحصیل  از  بهانصراف  تحصیل  ایران  مشاوره  مرکز  در  ما  مجرب  شماره   ران 

  .)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون کد( تماس حاصل فرمایید 9099075307

  

 وظیفه بعد از انصراف آقایان  قوانین نظام

  برخی موانع ممکن است در سر راه متقاضیان آقایی که قصد انصراف از دانشگاه و شرکت مجدد در کنکور سراسری را 

سالگی   18دارند، فارغ التحصیالنی که بیش از یک سال از اتمام تحصیالت آنان گذشته، متقاضیان فارغ التحصیل شده پیش از  

سال سن دارند( قرار گیرد. در این   18)که مدرک دیپلم خود را دریافت کرده اند و در زمان نام نویسی در کنکور بیش از  

 .تبخش به بررسی این موانع خواهیم پرداخ



 

 
 

 

توجه داشته باشید که برای جلوگیری از بروز این موانع، قانون مبنی بر عدم درج معافیت مجدد در مقطع تکراری ابطال  

متقاضیان آقا مشکلی برای ثبت نام و قبولی مجدد در دانشگاه نخواهند داشت. طبق این قانون، چنانچه متقاضی گردید و زین پس  

یک بار در هر مقطع تحصیلی معافیت مدت دار تحصیلی گرفته بود، در صورتی که مجددا در کنکور سراسری شرکت می 

یلی مجددی برای او صادر نمی گشت و حق ثبت نام به  کرد و پذیرش تحصیلی در همان مقطع دریافت می کرد، معافیت تحص

 .گردید، که در حال حاضر این قانون باطل گردیده است دلیل مشکل نظام وظیفه نیز از وی سلب می

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید ثبت درخواست رفع محرومیت کنکور  برای مطالعه نحوه     

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

  

  مدارک مورد نیاز جهت انصراف از دانشگاه

را گرفته اید، الزم است تا با مدارکی    چنانچه از عواقب قبولی در دانشگاه و نرفتن کسب اطالع کرده اید و تصمیم قطعی خود

 .که می بایست آماده کرده و به امور آموزشی دانشکده محل تحصیل و یا پذیرفته شده خود مراجعه نمایید، آشنا شوید

 :مدارک مورد نیاز جهت انصراف از دانشگاه عبارتند از    

ی توانید به امور آموزشی دانشکده محل تحصیل خود فرم تکمیل شده انصراف از تحصیل دانشگاه )برای تهیه این فرم م       

نمایید.(   مراجعه 

دانشجو         ملی  کارت  و  شناسنامه   اصل 

دانشجویی         کارت 

 مبلغ جریمه تعیین شده       



 

 
 

 

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک نماییدفرم انصراف از تحصیل در دانشگاه برای مشاهده نمونه ای از     

  

 میزان جریمه انصراف از دانشگاه محل تحصیل 

داوطلب می  در ادامه مقاله »عواقب قبولی در دانشگاه و نرفتن چیست؟« به بررسی میزان جریمه ای خواهیم پرداخت که هر

بایست در هر مقطع تحصیلی که قصد ترک آن را دارد، بپردازد. توجه داشته باشید که پرداخت این هزینه توسط متقاضی  

الزامی می باشد و با توجه به زمان انصراف )تعداد واحد و ترم های سپری کرده( و دلیل انصراف این مبلغ متفاوت خواهد 

  .نا بوده و مستلزم پرداخت این هزینه نمی باشد که در ادام به بررسی آن خواهیم پرداختبود. در برخی موارد، دانشجو استث

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/فرم-انصراف-از-تحصیل-در-دانشگاه.pdf


 

 
 

 :دالیلی که سبب عدم پرداخت جریمه انصراف از دانشگاه می شود    

دانشجویانی که در دانشگاه های دولتی دوره روزانه مشغول به تحصیل بودند   :انصراف از تحصیل در دانشگاه روزانه    

شگاه انصراف داده اند، در صورتی که بالفاصله پس از انصراف، قصد ادامه تحصیل در دوره روزانه را داشته  و از دان

 .باشند، مشمول پرداخت جریمه انصراف نخواهند بود

دانشجویان دانشگاه آزاد که بالفاصله پس از انصراف از این دانشگاه، قصد ادامه   :انصراف از تحصیل در دانشگاه آزاد    

 .یل را مجددا در دانشگاه آزاد داشته باشند، از پرداخت جریمه انصراف معاف خواهند بودتحص

را تسویه کرده   شهریه ترم های گذشته دانشجویان این دانشگاه ها که :انصراف از تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی    

 .اند، پیش از شروع ترم جدید باید درخواست انصراف خود را اعالم کنند تا از پرداخت جریمه انصراف معاف شوند



 

 
 

 

در جداول زیر به بررسی میزان جریمه انصراف از تحصیل خواهیم پرداخت که هر فرد می بایست با توجه به رشته، مقطع  

تحصیلی و تعداد ترم های تحصیل کرده، به دانشگاه محل تحصیل بپردازد. به این نکته توجه داشته باشید که هزینه جریمه  

م های اولیه( بسیار باالتر از سایر دانشگاه ها می باشد. به همین دلیل دانشگاه های پردیس خود گردان )به خصوص در تر

بهتر است پیش از تصمیم گیری قطعی در این مورد، از کمک مشاوری مجرب استفاده نمایید. برای ارتباط با مشاوران مجرب  

  .تماس حاصل فرمایید  )تنها از طریق تلفن ثابت و بدون کد( 9099075307شماره  مرکز ایران تحصیل می توانید با

  

 میزان جریمه انصراف از دانشگاه ها



 

 
 

 میزان جریمه نوع دانشگاه 

 روزانه
بسته به رشته، مقطع و دانشگاه، برآورد هزینه ای انجام شده و به عنوان مبلغ جریمه به دانشجو اعالم می  

 .گردد

 برابر شهریه ثابت  1/5 شبانه

 برابر شهریه ثابت  1/5 پیام نور 

 واحد درسی 7شهریه ثابت یک ترم +   غیرانتفاعی

پردیس  

 خودگردان 
 شهریه ثابت تمامی ترم های باقی مانده 

 یک شهریه ثابت  علمی کاربردی

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید محرومیت از کنکور ارشد برای مطالعه     

  

 جریمه انصراف از دانشگاه آزاد  میزان

 طریقه محاسبه جریمه انصراف ی مقطع تحصیل

 ( 4-)نصف شهریه پایه( * )تعداد نیمسال های ثبت نام شده کاردانی

 ( 4-)نصف شهریه پایه( * )تعداد نیمسال های ثبت نام شده  کارشناسی ناپیوسته

 ( 4-)نصف شهریه پایه( * )تعداد نیمسال های ثبت نام شده  کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ( 8-)نصف شهریه پایه( * )تعداد نیمسال های ثبت نام شده  کارشناسی پیوسته 

 ( 12-)نصف شهریه پایه( * )تعداد نیمسال های ثبت نام شده  دکتری حرفه ای )گروه دامپزشکی( 

 های باقی مانده تا اتمام دوره کل شهریه پایه نیمسال دکتری حرفه ای )گروه پزشکی(

 ( 7-)نصف شهریه پایه( * ) تعداد نیمسال های ثبت نام شده   دکتری تخصصی

 ( 7-)نصف شهریه پایه( * ) تعداد نیمسال های ثبت نام شده   به بعد  94دکتری تخصصی ورودی 

 کل شهریه باقی مانده تا اتمام دوره دستیاری تخصصی

  

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

 اخبار مرتبط تحصیل در دانشگاه 

  :گروه آزمایشی اعالم شد 5در  1402زمان برگزاری نوبت اول آزمون سراسری         

سازمان سنجش در اطالعیه ای زمان برگزاری، نحوه دریافت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری  

 .نوبت اول را اعالم کرد 1402سال 

شهرستان و بخش مختلف کشور برگزار خواهد    417هر یک از گروه های آزمایشی در    بر همین اساس آزمون اختصاصی

، آزمون گروه زبان های خارجی بعد از ظهر پنج 1401دی ماه    29شد. آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح پنجشنبه  

گروه آزمایشی هنر بعد از ظهر دی ماه و    30دی ماه، گروه آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی صبح جمعه    29شنبه  

 .دی ماه برگزار خواهد شد 30جمعه 

تا روز    1401دی ماه    25های شرکت در آزمون همه داوطلبان به همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز یکشنبه    کارت

خواهد گرفت.  دی ماه برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار    28چهارشنبه  

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه 

 .عکس دار و ارائه آن الزامی است

  

 خالصه مطلب

دانا تربیت  تحصیل در دانشگاه یکی از راه های ارتقا سطح علمی کشور و جامعه می باشد و سبب می شود تا افراد شایسته و 

گردند؛ ولی گاه در طی دوران آموزش افراد به دالیل مختلفی تصمیم به انصراف از دانشگاه می گیرند. در برخی موارد نیز  

عواقب قبولی در دانشگاه   داوطلبان پس از پذیرفته شدن در دانشگاه، از ثبت نام و شروع به تحصیل منصرف می گردند ولی

ن هیچ محدودیتی می توانند از تحصیل انصرف دهند؟ در صورت انصراف، چه میزان مبلغی  آیا افراد بدو  و نرفتن چیست؟

را می بایست به دانشگاه پذیرفته شده بپردازند؟ شرایط انصراف از دانشگاه در مقاطع و دوره های تحصیلی مختلف به چه 

  .وجود را بیان کردیمصورت خواهد بود؟ در این مقاله به بررسی این سواالت پرداخته و راه حل های م

پس از مطالعه دقیق این مقاله، چنانچه دارای سوال و یا ابهامی بودید، می توانید با کارشناسان ما در مرکز ایران تحصیل به  

)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون کد( تماس حاصل کرده و سواالت و ابهامات خود را رفع نمایید.  9099075307  شماره

د برای ما کامنت بگذارید. کارشناسان مجرب ما در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگوی سواالت شما خواهند  همچنین می توانی

 .بود

  

 


