
:  شماره دانشجویی:  نام و نام خانوادگی

:  شماره تلفن همراه دانشجوتحصیالت تکمیلی  آموزش:  واحد دریافت کننده

ضمنا، شما می توانید برای ارائه شرح کامل درخواست خود، توضیحات تکمیلی را به عنوان یکی از مستندات به. لطفا درخواست آموزشی خود را صریح و کوتاه عنوان بفرمایید): شرح مختصر درخواست

(.   درخواست پیوست کنید

.   اینجانب ضمن تایید صحت موارد فوق و مستنداتی که دال بر شرایط خاص کنونی خود، به پیوست ضمیمه کرده ام، خواهشمندم این درخواست را مورد بررسی قرار دهید

:  ضمناً فهرست مستندات پیوست به شرح زیر هستند

(الزامی است)آخرین کارنامه  . الف        * 

 (الزامی است). تکمیل شده که به تایید مسئول گروه آموزشی رسیده باشد (فرم تطبیق)کاربرگ تطبیق واحدها . ب        * 

مستندات پشتیبان.       همستندات اصلی.         دمشروح درخواست.            ج

:امضاء دانشجو:تاریخ

:  توضیحات و اظهارنظر مسئول گروه آموزشی

:نام و امضاء مسئول گروه آموزشی دانشجو:تاریخ

:تحصیالت تکمیلی در ارتباط باآیین نامه های مرتبط/  توضیحات و اظهارنظر کارشناس آموزش

:نام و امضاء کارشناس:تاریخ

:  لطفا قبل از تکمیل این کاربرگ به نکات زیر توجه فرمایید

.متاسفانه، امکان بررسی درخواست های مبهم به دلیل عدم امکان ارائه نظر کارشناسی وجود ندارد. لطفا شرح مختصر درخواست خود را کوتاه، صریح و روشن بنویسید. 1  

.      قطعاً بدون هیچ نوع محدودیت، می توانید مشروح درخواست خود را به عنوان یکی از مستندات اصلی ضمیمه فرمایید

. احراز شرایط خاص برای دانشجو، معموال پس از بررسی مستندات در ارتباط با شرایط غیرقابل پیش بینی و نوعا خارج از کنترل دانشجو که در زمان حال محقق شده باشد امکان پذیر است. 2  

بدیهی است هرگونه . که مرتبط با زمان درخواست باشند پیوست فرمایید (مستندات اصلی)      لذا، خواهشمند است مستندات اصلی درخواست خود را به صورت مجزا و تحت همین عنوان 

.را نیز می توانید کماکان به عنوان مستندات پشتیبان و به صورت مجزا به درخواست خود پیوست کنید (احتماال مربوط به زمان گذشته)      مستندات دیگر 

لذا، خواهشمند است از تماس مکرر با اداره آموزش پردیس خودداری فرمایید و اطمینان داشته باشید که . اصوال بررسی درخواست های مربوط به شرایط خاص می توانند زمان بر باشند. 3  

در این رابطه، ارائه درخواست در زمان مناسب و همچنین ارائه مستندات رسمی و تایید شده و مرتبط با درخواست شما .       پاسخ درخواست شما در زمان مقرر به اطالع شما خواهد رسید

.       می توانند در طی فرایند بررسی و اعالم نتیجه موثر باشند

ود
ی ش

ل م
می

تک
و 

شج
دان

ط 
وس

ش ت
خ

ن ب
ای

.

:  مقطع، رشته و گرایش

کاربرگ درخواست دانشجویی در شرایط خاص

اداره آموزش پردیس کیش

.در مورد درخواست هایی که کاربرگ استاندارد دارند استفاده از این کاربرگ مجاز نیست*


