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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

 

  مرکز روکش پرونده مربوط به شورای آموزشی :229کاربرگ

 (دبیرخانه شورای آموزشی مرکز آموزش علمی ـ کاربردی .........)

 رییس محترم شورای آموزشی واحد استان....

 سالم علیکم؛

 نده احتراماً، به استناد بند ........ مصوبه جلسه.......مورخ ...........شورای آموزشی مرکز و با عنایت به حدود اختیارات این شورا، پرو

 گردد.وزشی واحد استان، به حضور ارسال میگیری در شورای آمدانشجو به انضمام مدارک پیوست به شرح زیر جهت تصمیم

 تاییدیه تحصیلی  تصویر دیپلم گواهی پایان تحصیالت متوسطه  تصویر کارت ملی  تصویر شناسنامه از تمام صفحات   

 تصویر مدرک کاردانی برای دانشجویان مقطع کارشناسی نمرات و خالصه وضعیت تحصیلی  ریز 

 وضعیت ایثارگری  مرخصی تحصیلی   سنجش آموزش کشور  تصویر لیست پذیرش سازمان 

 وضعیت نظام وظیفه )تصویر ترخیص از خدمت، کارت معافیت یا پایان خدمت معافیت تحصیلی و لغو معافیت تحصیلی(  

 سایر موارد  

 رییس شورای آموزشی مرکز                                                                                                        

 مهر و امضاء                                                                                                                                                                                                  
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 شمار  شناسنامه:  11 :نا  خانيااگ   6 نا :  1

 مرکز آميزش: 12 استان محل تحصيل: 7 شمار  مل : 2

 اور  آميزش : 13 رشته تحصيل : 8 مقط  تحصيل : 3

 تعداا واحدها  باق  ماند : 14 تعداا واحدها  گذراند : 9 شمار  اانشجيي : 4

 مار  تلفن ثابت:ش 15 شمار  تلفن همرا : 10 سا  وروا:نيم 5

 نشان  محل سكينت:
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 درس نظری معرفی به استاد   2اخذ                                          اول برای دانشجویان جدیدالورود سالنیممرخصی  

 معادلسازی دروس                                               کسر واحدهای درسی زیر سقف مجاز از گروه 

 و مهمـان تکـدرس                                              دایـم مهمـان/ مهمان/  انتقال              تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت در کالس یا جلسه امتحان 

 از تحصیلانصراف                        تعیین تعداد واحدهای جبرانی از بین سرفصل مصوب از گروه

                                                         تجدید نظر نمره                                                                             لغو انصراف از تحصیل 

 برگزاری امتحان مجدد                                 حذف نیمسال یا درس اعم از پزشکی یا غیرپزشکی 

 مدرک معادل                                                           تحصیل همزمان با خدمت  

 سایر موارد  

 شرح درخواست:
 

 این درخواست در تاریخ ............ ساعت ........ تحویل دبیرخانه شورای آموزشی مرکز گردید. 

 مسوول دبیرخانه شورای آموزشی مرکز                                                                                                                                                                         

 امضاء                                                                                                                                                                                 

 مرکز آموزشی شورای مصوبه 

 .شوداستان ارسال  واحدبه شورای آموزشی    با درخواست دانشجو مخالفت شد. شد.با درخواست دانشجو موافقت   

 رییس شورای آموزشی مرکز                                                                                                                                    

 امضاء                                                                                                                            


