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 دبیر محترم کمیسیون موارد خاص دانشگاه
 .... لطفا درخواست اینجانب...............با سلام با توجه به صدور حکم اخراج به شماره .............

با مشخصات زیر را بررسی و دستور لازم جهت طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه را صادر 
 فرمایید.

 ............ ..................... شماره دانشجویی: ............................نام و نام خانوادگی : .........................
 ................................. تعداد واحد گذرانده: ........... معدل کل : ...............رشته و گرایش تحصیلی : 

 ...................سنواتی ماده ......................... آموزشی ماده ............................  نوع اخراجی: 
 غیر مشمول ...................) ... تاریخ مشمول (سنوات مجاز تا وضعیت نظام وظیفه: 

گـردم در صـورت متعهد مـی ام.اخراج شده............................... اینجانب متاسفانه به دلیل مشکلات ..............................
 تحصیل خود را ادامه دهم.اعاده به تحصیل با تمام تلاش 

 

..... ................................................................................................................................ توضیحات:
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 :امضاء دانشجوتاریخ و                       شماره تماس:                             
 ، لطفا ثبت گردد.دبیرخانه محترم-1
 پرتال دانشجو اقدام فرمایید.طبق راي کمیسیون موارد خاص دانشگاه جهت جاري شدن آموزش محترم، -2
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