«درخواست بررسی پرونده و تعیین تاریخ تسویه حساب پایان تحصیالت دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل»
این قسمت توسط دانشجو تکمیل گردد:

اینجانب ضمن آگاهی از شرایط ذیل درخواست بررسی پرونده جهت انجام امور مقدماتی فراغت از تحصیل را دارم.
 -1در صورت عدم کسب نمره قبولی دروس ترم جاری طبق مقررات نسبت به انتخاب درس به صورت معرفی به استاد یا انتخاب
واحد ترم آتی اقدام نمایم .
 -2معدل کل واحدهای گذرانده با احتساب واحدهای ترم جاری حداقل  12کسب نمایم در غیر اینصورت ضمن آگاهی از شرایط
برابر مقررات در خصوص پیگیری مجوز ترمیم معدل اقدام خواهم نمود.
آدرس دقیق محل سکونت( :ذکر آدرس و تلفن دقیق الزامی است)

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:
محل اقامت دائم :استان:

مقطع تحصیلی:

رشته تحصیلی:

آدرس:

تلفن همراه:

ایمیل:

تلفن ثابت:

تاریخ و امضاء دانشجو:
این قسمت توسط گروه تکمیل گردد:

ضمن بررسی سوابق تحصیلی دانشجوی مذکور اعالم می نماید:

-1
-2
-3
-4

انتخاب واحد نامبرده از لحاظ رعایت پیش نیاز در طول تحصیل بالمانع بوده است.
نامبرده کلیه واحد های جبرانی و پیش نیاز را طبق برنامه درسی دوره و برنامه مصوب گروه گذرانده است.
دانشجو در صورت گذراندن کلیه واحدهای ترم جاری و کسب معدل  12از نظر گروه حائز شرایط فراغت از تحصیل می باشد.
سایر توضیحات:
تاریخ و امضاء مدیر گروه:

این قسمت توسط کارشناس دانشجویی فرهنگی تکمیل می گردد:

پرونده دانشجو بررسی گردید.
تاریخ و امضاء امور دانشجویی:
این قسمت توسط کارشناس آموزش تکمیل می گردد:

الف) وضعیت تحصیلی:

کل واحدهای دوره:
تعداد ترم مشروط:

واحدهای گذرانده:
تعداد ترم مرخصی:

واحد باقیمانده:
تعداد حذف ترم:

واحد ترم جاری:
سنوات باقیمانده:

معدل کل:
ادامه تحصیل با مجوز کمیسیون:

ب) وضعیت پرونده تحصیلی:

کارت ملی 
تصویر تمام صفحات شناسنامه 
تاییدیه تحصیلی 
ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی 
مطابقت مشخصات تاییدیه تحصیلی با شناسنامه و مدارک تحصیلی 

اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه  اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی
اصل یا گواهینامه دوره کارشناسی 
اصل یا گواهینامه دوره کاردانی 
وضعیت نظام وظیفه :کارت پایان خدمت یا معافیت دائم  معافیت تحصیلی 

نتیجه بررسی :ضمن بررسی به عمل آمده تحصیل دانشجو از لحاظ رعایت مقررات آموزشی مورد تایید می باشد ،ضمناً مدارک تحصیلی
دانشجو تكمیل می باشد و در صورت گذراندن واحدهای ترم جاری ( با معدل کل حداقل  )12دارای شرایط فراغت از تحصیل می باشد.
تایید کارشناس آموزش:

تاریخ تسویه حساب پایان تحصیل دانشجو روز

مورخ / /

ساعت

تعیین گردید.
تایید کارشناس دانش آموختگان:

