سواالت متداول درخصوص کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

سوال :زمان درخواست برای تمدید سنوات چه زمانی است ؟
پاسخ  :دانشجو ملزم است درخواست تمدید سنوات و مدارک الزم را حداقل  2ماه قبل از شروو تروم بعرد،از طویر
سیستم گلستان بوای طوح در کمیسیون بورسی موارد خاص ثبت ،تایید وپیگیوی نماید.
سوال :چه مدارکی برای تمدید سنوات مورد نیاز است ؟
پاسخ  .1 :درمقطع کارشناسی باید تعداد واحد و نو دروس باقیمانده توسط واحد آموزشی موبوطه اعالم شود.
 .2در مقطع کارشناسی ارشد میزان پیشوفت پایان نامه باید توسط استاد راهنما مشخص شود.
 .3در مقطع دکتوی میزان پیشوفت رساله و وضعیت تایید مقاالت باید توسط استاد راهنما مشخص شود .
 .4مدارک ومستندات موبوط به دالیل طوالنی شدن دوره تحصیلی باید ضمیمه شود.
 .5بوای آقایان وضعیت نظام وظیفه مشخص شود.

سوال :مراجع ذیصالح چه کسانی هستند؟
پاسخ  :در صورتی که دانشجو مدارک پزشکی ارائه نماید مدارک باید توسط پزشک معتمرد دانشرگاه و در صرورتیکه
دانشجو مدارک روانشناختی ارائه نمایید مدرک باید توسط موکز مشاوره دانشگاه تایید شود.
سوال :درچه صورت دانشجو اخراجی میتواند در خواست بازگشت به تحصیل نماید؟
پاسخ .1:در صورت ارائه مدارک ومستنداتی که به تایید مواجع ذیصالح وواحد آموزشی موبوطه رسیده باشد میتواند
درخواست بازگشت به تحصیل خود را ارسال نماید
 .2بیش از یکسال از حکم اخواج نامبوده نگذشته باشد.

.3بوای آقایان در صورتیکه مشکل نظام وظیفه نداشته باشند
سوال :آیا دانشجو انصرافی می تواند درخواست بازگشت به تحصیل دهد؟
پاسخ  :در صورت ارائه دالیل ومستندات الزم که به تایید مراجع ذیصالح وواحد آموزشی مربوطه رسیده باشد وبیی
از یکسال از تاریخ انصراف وی نگذشته باشد متقاضی می تواند درخواست خود را ارسال نماید.
سوال :نحوه ارسال مدارک برای بررسی وتایید در مراجع ذیصالح( پزشک معتمدد مرکدز مشداوره
چگونه است؟
پاسخ :دانشجو باید کلیه مدارک ومستندات خود را به مسئول آموزش واحد تحویل دهد واین مدارک با نامه رسمی به
مواجع مذکور ارسال شود .سپس در صورت تایید مدارک ،متقاضی باید از طوی سیستم گلستان درخواست طروح در
کمیسیون خود را ارسال ومدارک مذکور توسط مسئولین واحد به درخواست مذکور الصاق می شود.
سوال :آیا در صورت ارسال مدارک حتما با درخواست موافقت خواهد شد؟
پاسخ  :خیو ارسال مدارک لزوما به معنی موافقت با درخواست نیست اعضاء کمیسریون بورسری مواردخراص پرس از
رویت و بورسی کلیه مدارک در هو پوونده ،تصمیم گیوی خواهند نمود.
سوال :جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص در چه زمانی تشکیل می شود؟
پاسخ  :کمیسیون بورسی موارد خاص بو اساس یک جدول زمان بندی شده هو دو هفته یکبار بنا بو ضوورت تشرکیل
خواهد شد ولی این به معنای طوح کلیه در خواستها در هو جلسه نخواهد بود  .جلسات محدود است و ممکرن اسرت
تعداد کمی بنابو مورد در هو جلسه بورسی شود.
سوال :نحوه اطالع از رای کمیسیون بررسی موارد خاص چگونه است؟
پاسخ .1 :متقاضی می تواند حداکثو تا  72ساعت اداری پس از تشکیل جلسه کمیسریون برا بهروه منردی از گرزارش
 1395موجود در سیستم گلستان نسبت به رویت رای موبوط به به تقاضای خود اقدام نماید.

 .2متقاضی باید از مواجعه حضوری به کارشناسان کمیسیون بورسی موارد خاص در مدیویت خدمات آموزشی دانشگاه
جدا پوهیز نماید.امکان دریافت رای بصورت شفاهی طب ضوابط مقدور نیست
 .3کارشناسان هو واحد آموزشی نیز می توانند رای صادره در کمیسریون بورسری مروارد خراص را از طویر گرزارش
 1395رویت نمایند و به اطال متقاضی بوسانند.
سوال :چه افرادی میتوانند به کمیسیون موارد خاص دانشگاه درخواست ارسال نمایند؟
پاسخ .1 :متقاضیان حذف توم بدون احتساب درسنوات ،موخصی تحصیلی بدون احتساب درسنوات و وقفه تحصریلی
بدون احتساب در سنوات با ارائه مدارک ومستندات می تو.انند درخواست خود را ارسال نمایند.
 .2دانشجویان اخواجی وانصوافی که بیش از یکسال از تاریخ اخواج آنان نگذشته باشد مریتواننرد درخواسرت خرود را
ارسال نمایند .در صورتیکه بیش از یکسال از صدور حکم اخواج وانصواف آنران گذشرته باشرد .بایرد بروای درخواسرت
بازگشت به تحصیل در صورت داشتن مدارک ومستندات به کمیسیون بورسی موارد خاص موکرزی در سرازمان امرور
دانشجویان مواجعه نمایند.
 .3دانشجویانی خانم که درخواست موخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات به دلیل زایمان را دارند .مدارک مورد
نیاز بوای موخصی قبل از زایمان گواهی ،استواحت مطل است که به تایید پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشدو بوای
موخصی پس از زایمان ارسال شناسنامه مادر و کودک جز مدارک ضووری است .نامبودگران موظفنرد بروای نیمسرال
های مورد درخواست ،مدارک و تقاضای خود را به کمیسیون بورسی موارد خاص در موعد مقور هرو نیمسرال ارسرال
نمایند.
 .4متقاضیان تمدید سنوات  .نامبودگان نیز باید دالیل طوالنی شدن دوره تحصیلی را قید نمایند.

