شماره ............................ :
تاریخ ............................. :
پیوست .......................... :

کاربرگ :203درخواست تجدید نظر نمره
این قسمت توسط دانشجو تکمیل این قسمت توسط کارشناس دبیرخانه این قسمت بعد از بررسی مجدد توسط مدرس مربوط این قسمت توسط دبیرخانه شورای این قسمت توسط شورای آموزشی
شورای آموزشی مرکز تکمیل گردد.
آموزشی مرکز تکمیل گردد.
گردد.
مرکز تکمیل گردد.
تکمیل گردد.

اینجانب ......................................................دانشجوی نظام آموزشی ترمی پودمانی  رشته ..............................ورودی نیمسال  .....................سال تحصـیلی
 ............................مقطـــع  ..........................بـــه شـــماره دانشـــجویی .................................و شـــماره ملـــی  ...................................مرکـــز آمـــوزش علمـــی-
کاربردی..........................................................................................درخواست بازنگری و تجدیدنظر در نمره اعالم شده قبل از اتمام مهلت مقرر ،در امتحان پایان
نیمسال..........................درس................ .................مدرس........................با نمره ..................را دارم.
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضا دانشجو
این کاربرگ در تاریخ .................................به اینجانب تحویل گردیده است .ضمناً نمـره درس فـوق در سـاعت..........تاریخ......................................... .ثبت شـده
است.
تجدید نظر درخواستی در خارج از بازه زمانی واصل شده لذا قابل تجدید نظر نمی باشد 
تجدید نظر درخواستی در بازه زمانی ابالغی محاسبه شده است 
نام و نام خانوادگی
کارشناس دبیرخانه شوراي آموزشی مرکز
پیرو درخواست آقای /خانم.........................................برگه امتحانی نامبرده در درس..........................................بر اساس موارد هفت گانه زیر مجدداً بررسی شده و
نتیجه به شرح زیر اعالم میگردد .در ضمن ورقه امتحانی نامبرده پیوست میباشد.
 -1محاسبه مجدد و دقیق بارم نمرات -2 .احتساب نمره سوال ............در جمع نمرات-3 تصحیح سـوال-4.  ......................بررسـی مجـدد و دقـت
کافی در تصحیح و نمرهگذاری -5. مرور مجدد و دقت کافی در جمع نمرات -6 نمرهگذاری یکی از صـفحات یـا برگـههای امتحـانی کـه تصـحیح
نگردیده بود  -7. سایر موارد مربوطه  ذکر مورد .......................................................................................................................... :
 با توجه به بند .....................نمره نامبرده از( ..............................حروف )....................... :به (....... ................حروف) ....................................:تغییر مییابد لذا مراتب
جهت طرح و بررسی در شورای آموزشی ایفاد میگردد.
 با توجه به تصحیح دقیق اوراق امتحانی و عدم وجود اشتباه در آن نمره دانشجو قابل تغییر نیست.
نام و نام خانوادگی مدرس
تاریخ و امضا
مراتب فوق د ر جلسه شورای آموزشی مرکز مطرح و به استناد بند  ..........مصوبه شماره  ..............مورخ ......................مقرر گردید:
 با درخواست تجدید نظر مخالفت و درخواست مختومه اعالم میگردد
 با توجه به نظر مدرس و بررسی اوراق امتحانی دانشجو مراتب به همراه تمامی مسـتندات شـامل اوراق و اظهـارات مـدرس جهـت بررسـی بـه شـورای
آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص استان ارسال گردد.
نام و نام خانوادگی مسئول دبیرخانه شوراي آموزشی مرکز
تاریخ و امضا
ریاست محترم شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص واحد استان .....................
سالم علیکم
احتراماً ،پیرو درخواست فوق الذکر درخصوص تجدید نظر نمره درس  ...............................این مرکز و با عنایت به اعالم مدرس مربوطه و موافقـت شـورای
آموزشی مرکز ،اوراق و اظهارات مدرس جهت بررسی در شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص استان ارسال میگردد.
نام و نام خانوادگی رییس شوراي آموزشی مرکز
تاریخ و امضا

این قسمت توسط دبیرخانه شورای
آموزشی واحد استان تکمیل گردد.

مراتب فوق در جلسـه شـورای آموزشـی و کمیسـیون بررسـی مـوارد خـاص واحـد اسـتان مطـرح و بـه اسـتناد .................مصـوبه شـماره  ..............مـورخ
......................مقرر گردید:
 با درخواست تجدید نظر مخالفت و درخواست مختومه اعالم میگردد.
 با توجه به نظر مدرس و بررسی اوراق امتحانی دانشجو مراتب به همراه تمـامی مسـتندات شـامل اوراق و اظهـارات مـدرس جهـت بررسـی بـه کمیتـه
تخصصی منتخب شورای آموزشی دانشگاه ارسال گردد..
نام و نام خانوادگی مسئول دبیرخانه شوراي آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص واحد استان
تاریخ و امضا
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