
  بسمه تعالي
  

 

  

  1307تاسيس 

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 موارد خاص دانشگاهبررسي هاي تحويلي به كميسيون  راهنماي مراحل رسيدگي به درخواست
  )ارشد  كارشناسي ( 

  

  

نحوه ارائه درخواست، يجاد نظم و وحدت رويه در  امذاكرات انجام شده در جلسات كميسيون موارد خاص دانشگاه جهتپيرو 
 به انضمام فرم  به شرح ذيل راهنماي روند انجام مراحل، كميسيون موارد خاص دانشگاه مربوط بهمواردثبت و گزارش  ،بررسي
  :گردد  ارائه مي4403 شماره

  

 .4403و دريافت فرم شماره مراجعه دانشجو به دبيرخانه كميسيون موارد خاص دانشگاه  -1

 . توسط دانشجو" ه " و " د " ، " ج " ، " ب " ، " الف "تكميل بندهاي  -2

 در صورت داشتن سابقه كميسيون موارد خاص توسط دبيرخانه " د "و تكميل بند  " ه " تا " الف "بررسي صحت بندهاي  -3

 .كميسيون

 . از طريق دبيرخانه دانشگاه مربوطه به دانشكدهآنتوسط دبيرخانه كميسيون موارد خاص و ارسال فرم   " و "تكميل بند  -4

 . توسط كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده" ز "تكميل بند  -5

 . دانشكدهيتوسط كارشناس تحصيالت تكميل،  دانشكدهاخذ نظر استاد راهنما و تأييد معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي -6

 .ارسال فرم تكميل شده از طريق دبيرخانه دانشكده به دبيرخانه دانشگاه -7

 . توسط دبيرخانه كميسيون موارد خاص– " ح " بند –  دانشگاهاخذ نظر مديريت تحصيالت تكميلي -8

 . ذكر شده در باال8 تا 1طرح مشكل دانشجو در جلسه كميسيون موارد خاص دانشگاه پس از تكميل موارد  -9

 توسط  دانشگاهز طريق درج در صورتجلسه كميسيون موارد خاص دانشگاه و ارسال آن به معاونت آموزشياعالم نتيجه ا -10

 .دبيرخانه كميسيون

 اداره كل خدمات آموزشي، مديريت تحصيالت - هاي معاونت ها و زير مجموعه ارسال رونوشت از صورتجلسه به دانشكده -11

 .ه توسط دفتر معاونت آموزشي دانشگا-... تكميلي و 

  
  
  
  
  

دانشكده پس از تخصيص و ثبت ق دبيرخانه يارسال فرم تكميل شده از دانشكده به دبيرخانه كميسيون حتماً بايد از طر* 
 شماره و تاريخ ورود در دبيرخانه ، در هنگام وصول فرم  تكميل شدهاستو الزم  گيردصورت شماره و تاريخ خروج 

 . دانشگاه ثبت شود
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