باسمه تباله
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه فنی حرفه ای
دانشکذه شهیذ محمذ منتظری مشهذ

فرم شماره 1

فرم کمیسیون موارد خاص جهت ادامه تحصیل

بب سالم
بِ شوبسُ داًشجَیی

احتشاهب ایٌجبًب

دٍسُ

سشتِ

ٍسٍدی
تلفي ثببت – ّوشاُ:

سکًَت
:
آدسس هحل
مخصوص دانشجو

فشصًذ شْیذ

تشم:

سْویِ شبّذ

فشصًذ جبًببص 50دسصذ ٍببالتش

فشصًذ آصادُ

بب تَجِ بِ هشکل بَجَد آهذُ صیشکِ مذارک الزم نیس ضمیمه هی ببشذ اص آى کویسیَى هحتشم تقبضبی سسیذگی داسم.
-1اتوبم سقف تحصیلی

 -2دٍ تشم هششٍطی بب هعذل کل صیش یبصدُ

 -4سِ تشم هششٍط

-3دٍتشم هششٍطی بب هعذل کل ببالی یبصدُ
 -6هشخصی تحصیلی

 -5حزف تشم

ضوٌب دسحضَس ٍلی خَد هتعْذ هی شَم دسصَست هجَص اداهِ تحصیل اصطشف آى کویسیَى دیگش هششٍط ًشذُ ٍکسشی هعذل خَد ساجبشاى ًوبین.
ًبم ًٍبم خبًَادگی ٍلی داًشجَ

ًبم ًٍبم خبًَادگی داًشجَ

اهضبء

اهضبء

کمیسیون محترم موارد خاص
مخصوص اداره آموزش

بب سالم ٍ احتشام بِ پیَست کبسًبهِ تحصیلی هشبسالیِ بب تبییذ هَسد رکش شذُ جْت استحضبس ٍ اهش بِ اقذام هقتضی بِ حضَس تقذین هی گشدد .
تشم  .......:تعذاد ٍاحذّبی دٍسٍُ................:احذ هؤثشٍ ..........:احذ اخز شذُ ٍ ............:احذ گزساًذُ ٍ.............:احذ ببقی هبًذُ( ...........:تئَسی...........:
عولی )..........:هعذل کل......../.......:

تعذاد تشهْبی هششٍط .............:تشم

سببقِ طشح دسکویسیَى داسد.

ًذاسد

سببقِ هشخصی تحصیلی داسد.

ًذاسد

ٍضعیت ًظبم ٍظیفِ :هشوَل

داسای کبست هعبفیت دائن

کبسشٌبس آهَصش

داسای سْویِ شبّذ هی ببشذ
داسای کبست پبیبى خذهت

گروه

مخصوص مذیر

دبیر محترم کمیسیون موارد خاص
بب سالم ٍ احتشام بذیٌَسیلِ بِ استحضبس هی سسبًذ هشکل آهَصشی داًشجَی رکش شذُ دس ببال بشسسی گشدیذ ٍ هَاسد فَق هَسد تبییذ هی ببشذ.
اهضب هذیش گشٍُ
اداره محترم آموزش

تبسیخ :

شوبسُ:

بب تَجِ بِ ًظش کویسیَى هَاسد خبص سای صیش دس خصَص داًشجَی رکش شذُ دس ببال اعالم هی گشدد
مخصوص دبیر کمیسیون موارد خاص

ببدسخَاست داًشجَ هخبلفت گشدیذ.
پشًٍذُ ایشبى بِ کویسیَى هَاسد خبص استبى اسجبع گشدیذ.
ًبهبشدُ هی تَاًذ اداهِ تحصیل دّذ هششٍط بش آًکِ هعذل تشهْبی ببقی هبًذُ ٍی کوتش اص دٍاصدُ ًشَد
یک تشم بِ سقف تحصیلی ًبهبشدُ بذٍى اخز شْشیِ

بب اخز شْشیِ

اضبفِ هی گشدد

ًبهبشدُ هی تَاًذ کوبَد هعذل خَد سا طی یک ًیوسبل دیگش بب پشداخت شْشیِ جبشاى ًوبیذ
ًبهبشدُ بب تَجِ بششط ًذاشتي هشکل ًظبم ٍظیفِ هی تَاًذ حذ اکثش تب یک تشم دیگش بب اًتقبل بِ دٍسُ شببًِ فبسغ التحصیل شَد
...........................................................................................................................................................................................................................:
تَضیحبت
هْش ٍ اهضبء دبیش کویسیَى هَاسد خبص

مخصوص حسابذاری

کلیِ تغییشات د سٍضعیت هبلی داًشجَی فَق دسسیستن حسببذاسی هشکض ثبت گشدیذ .
هْش ٍ اهضبء اهَس هبلی

