راهنما
اعم عناوین درخواست های قابل طرح در شورای بررسی موارد خاص به شرح ذیل می باشد .خواهشمند است قبل از ثبت
درخواست به کارشناس آموزش دانشکده خود مراجعه و از ارتباط نوع درخواست با شورای بررسی موارد خاص اطمینان حاصل
نمایید به هر گونه درخواست غیرمرتبط رسیدگی نخواهد شد و هزینه پرداختی قابل عودت نمی باشد .کلیه درخواست های
دانشجویان در شورای بررسی موارد خاص با ارائه دالیل و مستندات کافی قابل طرح می باشد و هر گونه تصمیم گیری و صدور
رأی در صورت احراز شرایط خاص نظیر زایمان  ،انجام جراحی پزشکی نیازمند استراحت طوالنی مدت ،بیماری های حاد روحی و
روانی ،بیماریهای خاص صعب العالج و ازدواج دانشجوی دختر و (...تمام این موارد باید بعد از انتخاب رشته بوجود آمده باشد)
صورت می پذیرد.
 -1مرخصی با احتساب سنوات تحصیلی :در مواردی که به صورت عادی قابل انجام نمی باشد نظیر مرخصی بار سوم جهت
دانشجویان مقطع کارشناسی و مرخصی برای دومین بار برای مقاطع تحصیالت تکمیلی( کارشناسی ارشد و دکترا).
الف :بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه الزامی است.
 -2مرخصی بدون احتساب  :در کلیه مقاطع یک ترم قبل از زایمان و چهار ترم بعد از زایمان می توان استفاده نمود .اعطای
مرخصی بدون احتساب برای دو نیمسال اول مختص کلیه دانشجویان کارشناسی و برای سه نیمسال( یک نیمسال قبل از زایمان
و  2نیمسال بعد از زایمان) دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 49به بعد و دانشجویان دکترا ورودی  49به بعد در اختیار
آموزش و تحصیالت تکمیلی می باشد و برای نیمسال های بعدی از طریق شورای بررسی موارد خاص قابل طرح می باشد.
الف :مدارک مرخصی بدون احتساب قبل از زایمان :بارگذاری گواهی پزشک مبنی بر تاریخ احتمالی زایمان.
ب :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.
ج :در مواردی که دانشجو مبتال به بیماریهای صعب العالج و خاص می باشد با بارگذاری مستندات درخواست خود را ثبت نماید .
 -3افزایش سنوات تحصیلی :افزایش سنوات بر اساس قوانین موجود فقط به صورت شهریه پرداز موافقت می شود .در مقطع
کارشناسی طبق آئین نامه آموزشی و در مقطع تحصیالت تکمیلی (دکترا ترم های نهم و دهم ،کارشناسی ارشد ترم های پنجم و
ششم) از طریق آموزش و در ترم های بعد بر اساس قوانین شورای بررسی موارد خاص قابل طرح می باشد.
الف :بارگذاری فرم افزایش سنوات و فرم گزارش پیشرفت کار جهت دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا الزامیست.
 -4انتقالی یا مهمانی به سایر دانشگاهها :فقط در صورت داشتن مدارک و مستندات خاص و ذکر دالیل غیر قابل اقدام از
طریق عادی (سامانه وزارت علوم) در شورا مطرح خواهد شد.
الف :دانشجویان مقطع کارشناسی می توانند بدون نیاز به طرح درخواست در شورای بررسی موارد خاص از اول اردیبهشت ماه تا
سی ام اردیبهشت هر سال از سامانه خدمات آموزشی اداره کل امور دانشجویان ( )www.mad.msrt.gov.irاقدام نمایند.
ب :بارگذاری مدارک و مستندات خاص بودن جهت مهمانی یا انتقالی.
ج :دانشجویان انتقالی دوره نوبت دوم در صورت موافقت شورا ملزم به پرداخت یک نیمسال شهریه ثابت انتقالی می باشند.
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نقل و انتقاالت دانشجویان تحصیالت تکمیلی ممنوع می باشد و در صورت داشتن بیماری صعب العالج یا ازدواج دانشجوی
دختر پس از انتخاب رشته قابل طرح در کمیسیون خواهد بود.

 -5بازگشت به تحصیل :دانشجویانی که به دالیل خاص و خارج از اراده وقفه ای در تحصیل و به دالیل خاص( تا حداکثر دو
نیمسال تحصیلی وقفه دانشجویان کارشناسی و یک نیمسال وقفه دانشجویان تحصیالت تکمیلی ) برایشان اتفاق افتاده می توانند
جهت بازگشت به تحصیل به شورای بررسی موارد خاص درخواست دهند .
الف :بررسی درخواست دانشجویان ذکور دارای مشکل نظام وظیفه ( در صورتیکه بیش از یک سال از تاریخ اخراج گذشته باشد)
امکان پذیر نیست.
ب :بارگذاری مدارک و مستندات علل ترک تحصیل ( مدارک پزشکی و )...
 -6مجوز ادامه تحصیل دانشجویان اخراج مشروطی :دانشجویان کارشناسی ورودی  43به بعد با سه نیمسال مشروطی و
دانشجویان ارشد با دو نیمسال مشروطی از نظر آموزشی اخراج می باشند در صورت درخواست ادامه تحصیل آنها از طریق شورای
بررسی موارد خاص قابل رسیدگی می باشد.
الف :بارگذاری تعهد محضری سرپرست (ممهور به مهربرجسته ثبت اسناد) برای دانشجویان مقطع کارشناسی الزامیست .
لینک فرم تعهد محضری سرپرست در صفحه اول گلستان و در سایت دانشگاه یزد زیر مجموعه معاونت دانشجویی،
کمیسیون موارد خاص  ،فرمها و بخشنامه ها نیز در دسترس می باشد.
لینک فرم سند تعهد سرپرست:

https://yazd.ac.ir/offices/student/deputy/commission/forms

ب :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.


دانشجویان شاهد وایثارگر می توانند برای سومین مشروطی از ستاد شاهد مجوز ادامه تحصیل دریافت نمایند.
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