
 شماره فرم:

AAF-51-5 
  فرم تعهد و درخواست بررسی اعاده به تحصیل

استانی کمیسیون موارد خاص  برای ارسال به

 )دانشگاه فردوسی(
 

 تاریخ بازنگری:

5931/51/55 

 

 معاونت محترم آموزشی دانشگاه

......... لطفا درخواست اینجانب با ..................با سلام با توجه به صدور حکم اخراج مجدد به شماره ........

مشخصات زیر را بررسی و دستور لازم جهت طرح در کمیسیون موارد خاص استانی )دانشگاه فردوسی( را 

 صادر فرمایید.

 ........ ......نام و نام خانوادگی : ............................................ شماره دانشجویی: ..................................

 ............................. تعداد واحد گذرانده: ........... معدل کل : ...............رشته و گرایش تحصیلی : ....

 .............سنواتی مجدد ماده ....................... آموزشی مجدد ماده ........................  نوع اخراجی: 

 غیر مشمول مشمول )سنوات مجاز تا تاریخ ......................(  وضعیت نظام وظیفه: 

 .....مشکلات: .................................................................. نوع مدارک ضمیمه: .................................

 موارد خاص استان:تعهد جهت ارسال پرونده به کمیسیون بررسی 
ار ارسال با توجه به فقط یک ب )اینجانب جهت ارسال پرونده به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه فردوسی

) از جمله مدارک پزشکی ، گواهی مربوط به بیماری کلیه مدارک لازم  دهم کهمیتعهد ( پرونده به کمیسیون
مدارک مربوط به مشکلات خانوادگی و فرم مرکز مشاوره بیماری جسمی،گواهی بستری بودن،  روحی و روانی،

.( را به صورت کامل تحویل داده و چنانچه رای کمیسیون بررسی موارد خاص استان با توجه به مدارک و ...
ارائه شده مخالفت با ادامه تحصیل باشد هیچگونه درخواست و ادعایی در رابطه با ادامه تحصیل و ارسال مجدد 

 داشت. پرونده نخواهم
 تاریخ و امضاء دانشجو:                 شماره تماس: .........................................  

 لطفا ثبت گردد.دبیرخانه محترم، -1
پیرو بررسی اولیه وضعیت تحصیلی دانشجو خواهشمند است اقدامات لازم جهت طرح آموزش محترم،  -2

 استانی صورت پذیرد. درخواست ایشان در کمیسیون موارد خاص

 
 :آموزشی تکارشناس معاون                                                             

 شماره فرم:

AAF-51-5 
  فرم تعهد و درخواست بررسی اعاده به تحصیل

برای ارسال به کمیسیون موارد خاص استانی 

 )دانشگاه فردوسی(
 

 تاریخ بازنگری:

1593 /51/55 

 

 معاونت محترم آموزشی دانشگاه

......... لطفا درخواست اینجانب با ..................با سلام با توجه به صدور حکم اخراج مجدد به شماره ........

مشخصات زیر را بررسی و دستور لازم جهت طرح در کمیسیون موارد خاص استانی )دانشگاه فردوسی( را 

 صادر فرمایید.

 ........ ......ی : ............................................ شماره دانشجویی: ..................................نام و نام خانوادگ

 ............................. تعداد واحد گذرانده: ........... معدل کل : ...............رشته و گرایش تحصیلی : ....

 .............سنواتی مجدد ماده ....................... آموزشی مجدد ماده ........................  نوع اخراجی: 

 غیر مشمول مشمول )سنوات مجاز تا تاریخ ......................(  وضعیت نظام وظیفه: 

 نوع مدارک ضمیمه: ...................................... مشکلات: ..................................................................

 تعهد جهت ارسال پرونده به کمیسیون بررسی موارد خاص استان:
ار ارسال با توجه به فقط یک ب )اینجانب جهت ارسال پرونده به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه فردوسی

) از جمله مدارک پزشکی ، گواهی مربوط به بیماری کلیه مدارک لازم  دهم کهمیتعهد ( پرونده به کمیسیون
بیماری جسمی،گواهی بستری بودن، مدارک مربوط به مشکلات خانوادگی و فرم مرکز مشاوره  روحی و روانی،

.( را به صورت کامل تحویل داده و چنانچه رای کمیسیون بررسی موارد خاص استان با توجه به مدارک و ...
شده مخالفت با ادامه تحصیل باشد هیچگونه درخواست و ادعایی در رابطه با ادامه تحصیل و ارسال مجدد  ارائه

 پرونده نخواهم داشت.
 تاریخ و امضاء دانشجو:                 شماره تماس: .........................................  
 لطفا ثبت گردد.دبیرخانه محترم، -1
پیرو بررسی اولیه وضعیت تحصیلی دانشجو خواهشمند است اقدامات لازم جهت طرح آموزش محترم،  -2

 درخواست ایشان در کمیسیون موارد خاص استانی صورت پذیرد.

 
 :آموزشی تکارشناس معاون                                                             



 


