
 موارد خاص شورای بررسی گردش کارراهنمای 

موارد خاص و  شورای بررسیمروری بر عناوین درخواست های قابل طرح در بخش اول:

 مدارک و مستندات مورد نیاز

اعم عناوین درخواست های قابل طرح در شورای بررسی موارد خاص به شرح ذیل می باشد. خواهشمند است قبل از ثبت درخواست 

شورای بررسی موارد خاص اطمینان حاصل نمایید به هر با  نوع درخواستآموزش دانشکده خود مراجعه و از ارتباط  به کارشناس

گونه درخواست غیرمرتبط رسیدگی نخواهد شد و هزینه پرداختی قابل عودت نمی باشد. کلیه درخواست های دانشجویان در شورای 

قابل طرح می باشد و هر گونه تصمیم گیری و صدور رأی در صورت احراز  یارائه دالیل و مستندات کافبررسی موارد خاص با 

نظیر زایمان ، انجام جراحی پزشکی نیازمند استراحت طوالنی مدت، بیماری های حاد روحی و روانی، بیماریهای خاص شرایط خاص 

 صورت می پذیرد.بوجود آمده باشد( صعب العالج و ازدواج دانشجوی دختر و...) تمام این موارد باید بعد از انتخاب رشته 

مقطع  برای سومین بارنظیر مرخصی در مواردی که به صورت عادی قابل انجام نمی باشد   مرخصی با احتساب سنوات تحصیلی: -1

 (.یمرخصی برای مقاطع تحصیالت تکمیلی) کارشناسی ارشد و دکتردومین  و کارشناسی 

 ذاری مدارک و مستندات مربوطه الزامی است.بارگ ذکر دالیل مستدل در خالصه درخواست و *

و چهار ترم  در دوره بارداریکلیه مقاطع یک ترم  دربرای مرخصی زایمان خانمها  : در سنوات تحصیلی احتسابمرخصی بدون  -2

برای دو اعطای مرخصی بدون احتساب  خود را ثبت نمایند. درخواستبه شرط درخواست در همان ترم جاری می توانند بعد از زایمان 

دانشجویان  زایمان( نیمسال بعد از 2و  دوره باردارینیمسال اول مختص کلیه دانشجویان کارشناسی و برای سه نیمسال) یک نیمسال 

رسی می باشد و برای نیمسال های بعدی از طریق شورای بر و تحصیالت تکمیلی در اختیار آموزشو دکتری  مقطع کارشناسی ارشد 

ضمنأ مبنای محاسبه مرخصی بدون احتساب بعد از زایمان دانشجو در بازده زمانی شروع نیمسال تا  می باشد.موارد خاص قابل طرح 

 پایان همان نیمسال می باشد.

 * در صورتیکه دانشجوسنوات مجازش گذشته باشد از طریق کمیسیون می تواند درخواست دهد.

 .وجواب سونوگرافی یا آزمایش گواهی پزشک مبنی بر تاریخ احتمالی زایمان : بارگذاریدوره بادرداریمدارک مرخصی بدون احتساب  *    

 مدارک مربوط به مرخصی بدون احتساب بعد از زایمان: بارگذاری شناسنامه مادر )صفحات مربوط به مشخصات مادر و نوزاد ( و *

 بارگذاری شناسنامه فرزند الزامی است.

) گواهی از پزشک  می باشد با بارگذاری مستندات یا روانشناختی ی صعب العالج و خاصدر مواردی که دانشجو مبتال به بیماریها *

 . ثبت نمایددرخواست خود را  متخصص(

 

بر اساس قوانین  از ترم یازدهمو دکترا  از ترم هفتمکارشناسی ارشد  ترم یازدهم، از در مقطع کارشناسی :افزایش سنوات تحصیلی -3

 رح می باشد.شورای بررسی موارد خاص قابل ط



 

 سیستمی تکمیل شده فرم گزارش پیشرفت کار مستندات و دالیل خاص که منجربه طوالنی شدن تحصیل دانشجو شده و بارگذاری *

دانشجویان مقطع کارشناسی باید فقط دالیل خاص که منجر به طوالنی شدن  دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا الزامیست. برای

 د را با مستندات بارگذاری نماید.تحصیل دانشجو دار

 .به صورت شهریه پرداز می باشدفقط  مصوبات هیات امنا،افزایش سنوات بر اساس * 

 

 بودن که بعد از اردیبهشت ماه  مستندات  خاصبارگذاری در صورت داشتن مدارک و  فقط: انتقالی  یا مهمانی به سایر دانشگاهها -4

 در شورا مطرح خواهد شد. وزارت علوم( سجاد )سامانه ق عادیغیر قابل اقدام از طریذکر دالیل  و 

 سی اممی توانند بدون نیاز به طرح درخواست در شورای بررسی موارد خاص از اول اردیبهشت ماه تا  دانشجویان مقطع کارشناسی *

 اقدام نمایند.  (www.mad.msrt.gov.irاردیبهشت هر سال از سامانه خدمات آموزشی اداره کل امور دانشجویان )

 پس ازقبولیکه  یا ... در صورت داشتن بیماری صعب العالج فقط.دانشجویان تحصیالت تکمیلی ممنوع می باشد نقل و انتقاالت * 

  پیش آمده قابل طرح در کمیسیون می باشد.

و  دالیل شرط دارا بودن و به وقفه ای در تحصیل خود، خارج از اراده: دانشجویانی که به دالیل خاص و بازگشت به تحصیل -5

 افتاده می توانند جهت بازگشت به تحصیل به شورای بررسی موارد خاص درخواست دهند . برایشان اتفاق خاص مستندات

خراج گذشته باشد( امکان بررسی درخواست دانشجویان ذکور دارای مشکل نظام وظیفه ) در صورتیکه بیش از یک سال از تاریخ ا *

 پذیر نیست.

 الزامیست. ک پزشکی و ...(ربارگذاری مدارک  و مستندات علل ترک تحصیل ) مدا* ثبت دالیل خاص بودن در خالصه درخواست و 

دانشجویان و نیمسال مشروطی سه با  کارشناسی دانشجویاناز نظر آموزشی   مجوز ادامه تحصیل دانشجویان اخراج مشروطی: -6

می  دالیل خاص مبنی بر مشروطی های مکرر با مستندات مستدلداشتن  در صورت .اخراج می باشند یدو نیمسال مشروطبا  ارشد

 .رای بررسی موارد خاص قابل بررسی شوداز طریق شو داده تا درخواست ادامه تحصیل توانند

 ضمناالزامیست . مقطع کارشناسی دانشجویان بارگذاری تعهد محضری سرپرست )ممهور به مهربرجسته ثبت اسناد( برای  *

و در سایت دانشگاه یزد زیر مجموعه معاونت دانشجویی، کمیسیون  در صفحه اول گلستانتعهد محضری سرپرست   لینک فرم 

   https://yazd.ac.ir/offices/student/deputy/commission/forms:   لینک فرم سند تعهد سرپرست  در دسترس می باشد. موارد خاص ، فرمها و بخشنامه ها  نیز

تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحات مربوط به اطالعات فرزندان شناسنامه تعهد دهنده ) پدر، مادر یا همسر( و تصویر صفحه  *

 .اول شناسنامه دانشجو بارگذاری شود

می توانند برای سومین مشروطی از ستاد شاهد مجوز ادامه تحصیل  مقطع کارشناسی دانشجویان شاهد وایثارگر

       .دریافت نمایند

http://www.mad.msrt.gov.ir/
https://yazd.ac.ir/offices/student/deputy/commission/forms


 

  )کمیسیون سابق(موارد خاص شورای بررسی بخش دوم:راهنمای تصویری گردش کار

 : وظیفه دانشجواولمرحله 

 ثبت درخواست -1

درخواسات  و انتخااب گزیناه    پیشخوان خدمتک بر روی کلید کلیورود به سیستم گلستان و -1-1

 بررسی مشکالت آموزشی

 درخواست جدیدکلیک بر روی لینک -2-1

 

 

 "سایر درخواست های مرتبط با کمیسیون موارد خاص" نوع درخواستانتخاب -3-1

)از تایپ ت اولدرخواسدرخواست مورد نظر از عالمت سوال کنار کادر  یا عناوین انتخاب عنوان -4-1

خالصه درخواست خود را مبنی بار خااص    در کادر مربوطه خودداری نمایید(. اول خالصه درخواست

 بودن در کادر بعدی ثبت شود.

1- 1      

درخواست بررسی 

 مشکالت آموزشی

 

 

2-1 

درخواست 

 جدید

 

nv 



 

 الزامیست. خالصه درخواستکادر  دردرخواست شرح دالیل مستدل و تایپ  -5-1

مشاهده نوار سبز رنگ عملیات در صورت . کلیک بر روی کلید بررسی و سپس اعمال تغییرات  -6-1

 با موفقیت انجام شده است.

 کلیک بر روی کلید بازگشت -7-1

 

3-1  
4-1  

5-1  

6-1  
7-1  

6-1  



  باالاطالعیه آپلود مدارک پیوست بر اساس  -2

 " آپلود مدارک پیوست"بر روی عالمت  کلیک -1-2

 

  "ارسالکلیک بر روی لینک" -2-2

 

1-2  

2-2  



از فایل مورد نظر)قبال اسکن شده در قالا  فایال    باالبر اساس اطالعیه  انتخاب عکس مدارک -3-2

jpg  کیلو بایت ( 251صفحه و هرکدام حداکثر 11و حداکثر 

 

 

 

 

 اعمال تغییراتبررسی تغییرات و -4-2

 

 و ادامه تکمیل عملیات کلیک بر روی کلید بازگشت -5-2

3-2  

4-2  

5-2  



 ریال تحت عالمت پرداخت الکترونیکی  121.111 پرداخت هزینه -3

مبلا  بازگشات داده    ،در صورت قابل طرح نبودن موضوع درخواست در کمیسیون موارد خاص ه:نکت

از صحت آن و راهنمایی کارشناس رشته  باالبا توجه به اطالعیه  ،نخواهد شد. پیش از ثبت درخواست

 اطمینان حاصل نمایید.

 

 

عالمت پرداخت الکترونیکیکلیک بر -1-3  

بانک تجارت لینکپرداخت از طریق  -2-3  

بازگشت -3-3  

با موفقیت ردیفی مبنی بر  در صورت پرداخت

 اطالعات پرداخت ایجاد می شود.



 تایید مرحله تحت عالمت تیک -4

جهت تماس ضروری کارشناسان، در کادر  )همراه و ثابت(معتبر های نکته: ضروری است شماره تماس

 توضیحات هنگام تایید مرحله ذکر گردد.

 

 

 ثبت رای از طریق مشاهده پیشخواناطالع از پیگیری مراحل گردش کار و  -5

به منظور پیگیری روند طرح  بازبینی پیشخوان در سیستم گلستان مسئولیتنکته مهم: 

با دانشجوست و به ساواالت حواوری در    به شرح تصاویر زیر، ر حکمدرخواست تا صدو

 این خصوص پاسخ داده نخواهد شد.

شرط اتمام مرحله و ارسال  -4

درخواست برای واحد شورای 

تایید تحت  بررسی موارد خاص

عالمت تیک است/ ضروری است 

 شماره تماس تایپ گردد.



 

 

 

 

1-5- مشاهده جدول گردش کار به منظور مشاهده توضیحات احتمالی 
 جهت تایید.                                                                   کارشناس و تعیین مرحله 

آخرین درکارشناس با در قسمت درخواست  جهت پیگیری بعد ازمشاهده درج حکم

.شوداقدام  گردش کار مرحله  

 

 

 

 

2-5- مشاهده درخواست تحت عالمت ذره بین به منظور مشاهده تاریخ جلسه 
جهت اطالع از روند اجرا شورا  

عالمت مشاهده 

 درخواست



  

  

پس از مشاهده حکم صادر شده، در صورتیکه درمرحله گردش کار از مرحله کارشناس  دانشجویان    

می توانناد از ایان پاس باا      کمیسیون به مرحله کارشناس ارجاع و پیگیری  جهت اقدام  ارسال شد

 کارشناسان هر مرحله  هماهنگی نمایند. 

   برای شما عزیزان با آرزوی موفقیت                                                                                                                 

 شورای بررسی موارد خاص دبیرخانه                                                                                           

 

  

 

 

مشاهده درخواست تحت عالمت ذره بین به  -3-5

 منظور مشاهده شرح حکم صادر شده 

حکم نهایی شده است. وضعیت رای قفل شده باشدچنانچه  -4-5  


