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 بسمه تعالی                                                      

 دانشجوامتحانی تغيير نمره  فرم                                       
 

 

 

 

 

 
  

 تاریخ امتحان:

 تاریخ ثبت اعتراض دانشجو در سامانه:

 توسط استاد :فرم خ تنظیم تاری

                                      دكتر جناب آقايسركار خانم/ 

 مدیر محترم گروه آموزشی  

 انشکده:د                               :ت علمی/ مدرس مدعو گروه آموزشیعضو هیأ                            رساند : اینجانب       به استحضار می احتراماً،

بيه ارز           واحيد            را بيه ع يده         كه در نیمسال اول / دوم / تابستان سال تحصيیلی                 تيدرید درس                             بيه شيماره                       

............................................................................................................... ... "داشيييته ام، ايييد از بررسيييی مجيييدد در نميييره امتحيييانی دانشيييجو مشييي   شيييد كيييه بيييه دلیييي :    

درس نمره بنابراین  .در ثبت نمره درس فوق اشتباه نموده ام "...... ......................................................................................................................................................................................................

الح و مراتيب بيراي هير گونيه اقيدام      از نمره :           )به حروف:                               ( به نمره:           )بيه حيروف:                               ( ا ي    مذكور براي این دانشجو 

 شود. یمقتضی اعالم م

 مح  امضاء استاد

 

 :آموز  دانشکده توسطضعیت تغییر نمره در كارنامه دانشجو و
 شود. شود و در ورت انجام تغییر نمره نیمسال مربوطه از مشروطی خارج می در حال حاضر دانشجو شاغ  به تحصی  محسوب می 

 مشروطی/ افزایش میانگین ك  از وضعیت محرومیت از تحصی  خارج می شود. دانشجو محروم از تحصی  است و با این تغییر نمره به علت كاهش سنوات 

   .تأثیري در وضعیت تحصیلی وي از نظر افزایش/ كاهش مشروطی نمی گذارد 

 :امضاء و تاریخ:                                           نام و نام خانوادگی کارشناس آموزش دانشکده

      
                                                                                          دانشکدهاژوهشی / آموزشی معاون محترم

 

 سالم   با

 .  گرفت قرارتایید و موافقت مورد  محترمنظر استاد  ،اد از بررسیو مطرح گروه )طبق  ورتجلسه ایوست( وراي ش            مراتب فوق در جلسه مورخ           احتراماً، 

                                                            

      :و تاریخامضاء                                                      :مدير گروه آموزشینام و نام خانوادگی                                                        

 
 

 آموزشی دانشگاه مدیر محترم

 با سالم  

گيردد.   ایوسيت )بيه شيرح زیير( ارسيال ميی       . مدارك و مستنداتقرار گرفتیید و موافقت أمطرح و مورد ت دانشکدهجلسه مورخ                      شوراي  مراتب فوق دراحتراماً، 

 خواهشمند است دستور فرمایند اقدام الزم به عم  آورند.
 ((                                                                                                                                    : ))                           / اژوهشی دانشکدهخال ه نظر شوراي آموزشی -8

  ورتجلسه گروهبه همراه  نظر استاد درس -2

                   

 ............................................... دانشکدهپژوهشی / ن آموزشیمعاو

 :امضاء و تاریخم ر، 
 کارشناس محترم مرکز رايانه آموزش

  ام الزماحتراماً ج ت اقد

 دانشگاه: یآموزش یرمد

 :یخامضاء و تار

 :و تحصیالت تکمیلی دانشگاه معاونت آموزشیدبیرخانه 

 

 /اژوهشی دانشکده.آموزشیمعاون محترم  رونوشت به .8

 .عاونت آموزشی دانشگاهمارونده دانشجو در حوزه  ج دردر .2

 

 812فرم 

 ح 

 
 

 دانشجوي متقاضی مشخصات 

 دوره:     نام و نام خانوادگی :

 رشته تحصیلی :      مقطع:

 تاریخ درخواست دانشجو :     شماره دانشجویی :

 شماره تلفن همراه:

 شماره :

 تاریخ :


