
                        

 بسمه تعالی  

 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

  دانشجوکاربرگ خالصه وضعیت تحصیلی 

 موارد خاص استانی شورای بررسی

 

 نام دانشگاه یا موسسه:

 :کد ملی -2                     ام و نام خانوادگی:                                          ن -1

 امه :                            شماره شناسن -4                 :                                                              پدرنام  -3

 رشته تحصیلی و گرایش: -6                 :                                              تاریخ و محل تولد-5

 شبانه روزانهدوره تحصیلی:   -8                                                              :    مقطع تحصیلی -7

 رودی دانشجو:نوع سهمیه و -10                                        :ورود به دانشگاهنیمسال سال و  -9

                  وع دیپلم متوسطه:                                          ن-11

 نشانی محل سکونت دانشجو: -12

 نشانی فعلی دانشجو: -13

 (مربوطه در آئین نامه ندببه استناد  با)موضوع مورد درخواست دانشجو -14

 یمه شود(مض 1شماره ت سوپیان ریز نمرات نیز با عنو)تاکنون موزشی دانشجو به تفکیک هر نیمسال به ترتیب از بدو ورود به دانشگاهآوضعیت -15

 

 دوم اول تابستان دوم اول تابستان دوم اول  تابستان دوم اول زمان نیمسال

       

            تعداد واحد انتخابی

            تعداد واحد گذرانده

            معدل میانگین نیمسال

 

  :تعداد کل واحدهای اخذ شده --16

 :تعداد کل واحد های گذرانده -17

 :کل معدل -18

 تعداد واحدهای باقی مانده برای فراغت از تحصیل:  -19

 سنوات تحصیلی باقی مانده: -20

 تعداد ترم های مشروطی: -21

  ف دائم از تحصیلانصرا معرفی به نظام وظیفه   اخراج آموزشی    در حال تحصیل   وضعیت تحصیلی دانشجو: -22

 :نمائیدشگاه داده است ذکر شته یا دانر چنانچه در طول تحصیل تغییر -23

 ................................ یسال تحصیل  ...........................از نیمسال ......  ........................................انتقالی از دانشگاه ..............................

 ..........................تحصیلی ..... لاس  .................................. از نیمسال  ........................................تغییر رشته ازرشته ...........................

 :(یمه شودضم 2) مدارک مثبته با عنوان پیوست شماره ل مبنی بر خاص بودن وضعیت دانشجو) با استناد به آئین نامه مربوطه(دالئ-24

 :گریالف(ایثار 

 مدت حضور درجبهه به ماه به تائید باالترین مقام در سپاه پاسداران انقالب اسالمی      -

 درصد جانبازی مورد تائید بنیادشهید انقالب اسالمی      -

 شهید و امور ایثارگران تائید بنیاد  یا ایثارگر به خانواده شهید    -

 



 

 

 ائید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه یا موسسهبیماری روحی و روانی به همراه مدارک پزشکی با ت ب(

 

 بیماری جسمی به همراه مدارک پزشکی با تائید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه یا موسسه پ(

 

 با ذکر تاریخ دقیق و مدت مشکالت خانوادگیاست موسسه حادث شده دانشگاه یا  مشکالت خانوادگی که بعد از قبولی در ت(    

 

 .را توضیح دهید چنانچه در دوران تحصیل بدون رعایت مقررات آموزشی ادامه تحصیل داده است دالئل آن -26

 

 

 

 

  :در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه یا موسسهطرح سابقه قبلی  -27

 دانشگاه نتیجه کمیسیون موارد خاص درخواست تاریخ

   

 

 

 ؟ارد یا خیراستانی داص بررسی موارد خ شورایسابقه قبلی در  -28

 شورای بررسی موارد خاص استانینتیجه  درخواست تاریخ

   

 

 

 نظر کمیسیون  بررسی موارد خاص دانشگاه یا موسسه با ذکر دالئل به صورت مشروح: -29

 

 

 

 

 

 

 

  ریس دانشکده                                                                                           تنظیم کننده:                          

                امضاء                                       تاریخ و امضاء                                                                                        

 

 

 :نشانی دانشگاه

 

  :شماره تماس
 

 


