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 پيوست: 

دانشجو در  يليارسال مدارک الزم جهت فارغ التحص ستيک لچ

  يمقطع کارشناس
 

 آموزش کل

                                          دميبدانشگاه  يآموزشمور محترم ا مدیریت

 یخانم ................................................  به شماره دانشجوئ/یحاضر، دانشجو آقا ستیمطابق چک ل کل، اداره آموزشفارغ التحصیالن  .................................. کارشناس نجانبیا

در مقطع  یلیفارغ التحص طیکل .............. گذرانده است را واجد شرا نیانگیبا م مسالی............ ن........................ که در مجموع کل تعداد ................ واحد در مدت .

 گردد. ینامبرده ارسال م یصدور مدرک کارشناس یدانسته و مطابق مقررات، مدارک الزم برا یکارشناس
 :امضاء کارشناس اداره آموزش  نام و                                                                                                                                

 تاریخ:                                                                                                                                                                                                                                               

وضعيت 

 تائيد
ف گردید کنترل ذیل موارد

دی
ر

 

شماره 

گزارش 

 ارسالي

 1 دارد. مطابقت ورود سال و رشته سرفصل  با یلیالتحص فارغ  جهت الزم واحد تعداد 

272 

 2 دارد. مطابقت سرفصل با شده گذرانیده دروس تمام نوع 

 3 .است دییتا مورد گروه مدیر یا کارشناس توضیحات به توجه با سرفصل از خارج دروس  باشد/ ینم سرفصل از خارج یدرس 

 4 است. شده گرفته نظر در اسالمی انقالب درس جای به مذکور درس مقدس، دفاع با آشنایی درس گذرانیدن صورت در 

 5 دارد. وجود گزارش در دانشکده سیرئ و رگروهیمد راهنما، استاد تایید و امضاء 

 
 قبال آنکه  به مشروط دانشجو، جامع اطالعات یا 100 گزارش در بررسی از پس کالسی، غیبت یا امتحانی غیبت از ناشی صفر مورد یک وجود صورت در

 6 است. گردیده موجه آموزشی شورای نظر به توجه با مذکور صفر نگردیده، مند بهره مازاد موجه غیبت از

 
 خیتار (در282-574) یلیالتحص فارغ یهاگزارش گرید و  گلستان ستمیس در دانشجو جامع اطالعات با دانشجو یها سرترم یتمام و دانشجو کل معدل
 80 7 .است کسانی حاضر ستیل چک ارسال

 8 است. حیصح دانشجو یها سرترم یتمام عنوان 

574 

 9 دارد. مطابقت آموزشی نامه شیوه در شده درج تحصیل طول با دانشجو تحصیل سنوات 

 10 است. موجود دانشجو لیتحص ادامه یمجوزها 

 11 .است وستیپ به آن لیدل ای و مدارک نصورتیا ریغ در ؛است یآموزش نامه وهیش طبق ترم هر در  دانشجو توسط شده اخذ یواحدها تعداد 

 
 کسانی (282-80)یلیالتحص فارغ یهاگزارش گرید و گلستان ستمیس در دانشجو جامع اطالعات با دانشجو یها سرترم یتمام و دانشجو کل معدل

 12 .است

 13 .است حیصح وجود صورت در دار( )ادامه شده اخذ یها ترم در پروژه درس نمره ثبت تیوضع 

 14 است. شده بارگذاری 638 گزارش است، داشته داخلی رشته تغییر دانشجو که صورتی در 

 15 است. داشته را استاد به معرفی شرایط استاد، به معرفی بصورت درس اخذ صورت در 

 16  است. حیصح  853 گزارش در شده داده شینما خیتار با سهیمقا در دانشجو یلیالتحص فارغ خیتار 

 17 است. صحیح دانشجو التحصیلی فارغ کل معدل و رشته  282

 18 .دارد وجود گروه ریمد دییتا و امضاء 

 19 است. گردیده فعال دانشجو حساب تسویه 
تسویه 
 حساب

 
 نیز اشتباه مدارک یا و ضروری غیر مدارک است. گردیده بارگذاری دانشجو الکترونیکی پرونده در و شده اسکن اینجانب سوی از ارسالی مدارک تمامی

اسکن و  20 است. گردیده حذف و بررسی
 بارگذاری

 ء مدیر آموزش:   مراتب فوق مورد تائيد است.                                                                                          نام و امضا      

 تاریخ:                                                                                                                                                                        


