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 ................................ گرمسار دانشگاه دبیر شورای موارد خاص/   فرهنگی و دانشجویی محترم معاونت

 احترام و سالم با

 

ببه   □ شباانه   □روزانه دوره.................رشته شجویدان ................................................ : اینجانب رساندمی استحضار به

 نامهآیین مفاد از آگاهی ضمن .....................................الس□ بهمن □ مهر ورودی............................ دانشجویی شماره

 □دانشگاه خاص موارد کمیسیون فرم و خاص موارد کمیسیون اطالعیه در مندرج مطالب و استان و دانشگاه خاص موارد شورای و آموزشی

 :□استان خاص موارد کمیسیون فرم

 .باشممی 01 سالنیم برای سنوات افزایش متقاضی پیوسته کارشناسی دوره مجاز تحصیلی سنوات سالنیم 9 اتمام به عنایت با و □

 .باشممی 00 سالنیم برای سنوات افزایش متقاضی کارشناسی دوره ارفاقی و مجاز تحصیلی سنوات سالنیم 01 اتمام به عنایت با و □

 .باشممی 01 سالنیم برای سنوات افزایش متقاضی کارشناسی دوره ارفاقی و مجاز تحصیلی سنوات سالنیم 00 اتمام به عنایت با و □

 .باشممی 01 سالنیم برای سنوات افزایش متقاضی کارشناسی دوره ارفاقی و مجاز تحصیلی سنوات سالنیم 01 اتمام به عنایت با و □

 .باشممی تحصیل ادامه متقاضی کارشناسی دوره از خود آموزشی اخراج و مشروطی سالنیم 1 به عنایت با و □

 .باشممی تحصیل ادامه متقاضی کارشناسی دوره از خود آموزشی اخراج و مشروطی سالنیم 4 به عنایت با و □

 .باشممی تحصیل ادامه متقاضی کارشناسی دوره از خود آموزشی اخراج و مشروطی سالنیم 5 به عنایت با و □

 .مباشمی تحصیل به بازگشت متقاضی کارشناسی دوره در مراجعه عدم به عنایت با و □  

 تحصبیل  ادامبه  / سبنوات  افبزایش  درخواسبت  ببا  و پذیرفتبه  صبورت  الزم بررسبی  خصبوص ایبن   در فرماییبد  دسبتور  است خواهشمند لذا

 .نمائید موافقت اینجانب تحصیل به ازگشتب  /
 دانشجو خانوادگی نام و نام                                      

 خ و امضاءتاری                                                                                                

 دانشگاه خاص موارد کمیسیون

  .شد  گرفته تحویل دانشگاه خاص موارد کمیسیون جلسه در طرح جهت دانشجو از ذیل مدارک ،دانشجو الذکرفوق درخواست به باتوجه

    □ مستدل  و  مستند مدارک        □ پزشکی  مدارک         □دانشگاه خاص موارد کمیسیون فرم     □ استان  خاص موارد  کمیسیون فرم

 □ دانشگاه  خاص  موارد  کمیسیون به  مربوط  واریزی فیش              □ استان  خاص  موارد  کمیسیون به  مربوط واریزی فیش

  ارــبهخانم                                                                                                                                 

 دانشگاه شورای موارد خاص  کارشناس

 نامو ثبت پذیرش امور
 سالم با

 ادامبه  □.....   .... -......سبال نبیم  سبنوات  زایشافب  □ ا بب  تاناسب  و اهدانشبگ  خباص  مبوارد  کمیسبیون  و آموزشبی  امبه نآیبین  ببه  عنایتبا 

  مبذکور  دانشبجوی  ( ........... -..........   تحصبیلی  سبال   □  دوم سبال نبیم   □ اول سبال نبیم ) تحصبیل  ببه  بازگشبت  □یل تحصب 

 .شودمی ارسال استان خاص موارد کمیسیون به مساعد نظر با□   ودشمی تمخالف □  ودشیم وافقتم  □

                   .ددگر معمول الزم اقدام خواهشمند است

 دانشگاه خاص موارد کمیسیون                                                                                                                                



 :شماره                                                            انم خدا هب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 :اترخی                                                                                                                                                                                                                                                 

 :ویپست                                                                                                                                                                                                                               

 اهشوای ربرسی موارد خاص دااگشنه                                        

 انتفاعی غیر  –و موسسات آموزش عالی غیر دولتی    

 استان سمنان                                                                   

 استان سمنان موارد خاص بررسی فرم درخواست طرح پرونده در شورای

 

 

 هاگاهشدبیر محترم شورای بررسی موارد خاص دان

 انتفاعی استان سمنانغیر  –و موسسات آموزش عالی غیر دولتی  

 

 و احترام سالم با
 

 مقطبببب  ......................  شببببته.......................دانشببببج ی  شبببب ا   هببببب ...............................اینجانبببب   

 ..................... تعبب اد و ...................... کبب معبب    بببا رمس  ا گ گاهدانش   ....................... تحصببی  

 م سسبا   و هبا دانشباا   خبا،  مب ا د  بر سب   شب  ای  د  پرونب    یبر   متقاضب   خبا،   شبرای   دا ای  و مشبروی   تبرم 

 مببب و  مقتضبب  اقبب ام ت  دسبب اسبب   بب ا خ اهشبب ن  .مباشببمبب  سبب نا  اسببتا  - نتفبباع اغیر و تبب د غیببر عببا   آمبب   

 .فرمایی 

 .گرددم  حض   تق یم پی س  به اینجان  خا، شرای  بر مبن  ال م مستن ا  و کا نامه اس  ذکر به ال م*

 

 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو

 محل امضاء 

 تاریخ 

 

 

 

 :شجواننشانی و شماره تماس د


	ص1
	ص2

