دبیرخانه شوراي بررسی موارد خاص دانشگاه فنی و حرفه اي
کار برگ خالصه وضعیت تحصیلی استان ......................دانشکده/اموزشکده ...........................
نام و نام خانوادگی دانشجو:

تعداد کل واحد هاي اخذ شده :

جنسیت :زن

تعداد کل واحد هاي گذرانده :

رشته تحصیلی :

تعدادکل واحدهاي باقیمانده:

مقطع تحصیلی:

معدل کل :

دوره تحصیلی :

سنوات تحصیلی باقی مانده:

سال و ماه ورود به دانشگاه :

تعداد نیمسال هاي مشروطی :

نوع سهمیه ورودي:

تاریخ و نیمسال مشروطی :

نام مرکز  :آموزشكده فنی و حرفه اي دختران کرج

موضوع شرایط خاص  :ا

* موضوع درخواست دانشجو

بازگشت به تحصیل
مرخصی تحصیلی

افزایش سنوات

ادامه تحصیل
میهمانی -انتقال

سایر:

تغییر رشته -گرایش

*جدول وضعیت نیمسال هاي تحصیلی دانشجو

زمان نیمسال

واحد انتخابی

واحد گذرانده

میانگین

وضعیت شرح

نیمسال

ترم

سابقه انضباطی

مشروطی/عادي

*وضعیت فعلی دانشجو
اخراجی آموزشی

مرخصی تحصیلی

انصرافی

سایر

درحال تحصیل

س

معرفی شده به نظام وظیفه

پزشک تایید
مورد خاص

تاریخ

تاریخ

شروع

پایان

مستندات

وضعیت

یا معتمد

شوراي نظر

نظر شوراي

حال

کارشناس

دانشكده/آموزشكده

استان

حاضر
دانشجو

بررسی کننده
روحی،روانی
پزشكی
سایر

*سابقه بررسی درشوراي موارد خاص دانشكده  /آموزشكده :

دارد

ندارد

*نظر شوراي بررسی موارد خاص دانشكده/آموزشكده با ذکر دالیل مستند .
*درصورت داشتن سابقه بررسی درشوراي موارد خاص دانشكده  /آموزشكده جدول زیر تكمیل گردد.
ردیف

تاریخ صدور راي

نوع راي

زمان اجراي راي

1
2
3

*سابقه بررسی درشوراي موارد خاص استانی  :دارد

ندارد

*نظر شوراي بررسی موارد خاص استان با ذکر دالیل شفاف ومستند .
*درصورت داشتن سابقه بررسی درشوراي موارد خاص شوراي استان جدول زیر تكمیل گردد.
ردیف

تاریخ صدور راي

نوع راي

زمان اجراي راي

1
2
3

*سابقه بررسی درشوراي موارد خاص مرکزي  :دارد

ندارد

*نظر شوراي بررسی موارد خاص مرکزي چه بوده است دقیقا ذکر شود :
*درصورت داشتن سابقه بررسی در شوراي موارد خاص مرکزي جدول زیر تكمیل گردد.

ردیف
1
2
3

*وضعیت فعلی دانشجو :

نوع راي

تاریخ صدور راي

زمان اجراي راي

درحال ادامه تحصیل به صورت مشروط

منصرف از تحصیل

اخراج آموزشی

فارغ التحصیل

دریافت مدرك تحصیلی معادل

مرخصی تحصیلی

*وضعیت نظام وظیفه :
غایب

داراي کارت پایان خدمت

معافیت دائم

معافیت تحصیلی

وضعیت انتقال دانشجو یا تغییر رشته :
انتقالی از دانشگاه دانشكده /آموزشكده:
از نیمسال:
تغییر رشته از :

سال تحصیلی:
از نیمسال :

به رشته:

سال تحصیلی:

*چنانچه در دوران تحصیل بدون رعایت مقررات آموزشی ادامه تحصیل داده است دالیل آن را ذکر نمائید .
دالیل مبنی بر خاص بودن وضعیت دانشجو :
الف -ایثارگري:
مدت حضور داوطلبانه در جبهه به ماه با تأیید باالترین مقام در سپاه پاسداران  ............درصد جانبازي مورد تأیید
بنیادجانبازان........
مدت اسارت مورد تأیید ستاد آزادگان به ماه ……….

فرزند شهید با تأیید بنیاد شهید

نسبت دانشجو باخانواده شهید ،با

تأیید بنیاد شهید..................
ب -بیماري روحی و روانی یا جسمانی به همراه مدارك پزشكی با تأیید کمیسیون پزشكی یا پزشک معتمد مرکز
ج -مشكالت خانوادگی که بعد از قبولی در دانشگاه حادث شده است براساس مستندات با ذکر تاریخ دقیق و مدت
یادآوري:
ریز نمرات ترم به ترم دانشجو و کلیه مدارك مبنی بر خاص بودن وضعیت دانشجو می بایست ضمیمه شود.
مراتب فوق مورد تأیید دانشكده  /آموزشكده می باشد و چون تصمیم گیري در مورد درخواست دانشجو در اختیاراین مرکز
نمی باشد پرونده جهت طرح در کمیسیون موارد خاص استان یا شوراي مرکزي ارسال می گردد.

اصغر ترکیان
رییس کمیسیون مواردخاص استان البرز

