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موارد خاص 

MP-FR-001-01

درخواست دانشجو :لطفا درخواست خود را به اختصار در کادر زیر بنویسید توجه :ثبت اطالعات کامل درس ضروی میباشد.

اینجانب ..............................با شماره دانشجویی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رشته ....................................

نیمسال

عنوان درس

شماره گروه درس

خواهشمند است :

امضاء دانشجو و تاریخ
 -2نظر استاد راهنمای كد:

نام و امضاء  /تاریخ
 -3نظر مسئول مربوطه
چنانچه در خواست شما مربوط به هر یک از موارد زیر است نظر استاد یا مسئول مربوطه در این قسمت درج شود و چنانچه ارتباطی ندارد نیازی به تکمیل آن نیست.


استاد درس (چنانچه موضوع درخواست در مورد درس یا دروس خاصی باشد مانند اصالح غیبت ،اصالح نمره و  ...نظر استاد درس اخذ شود: ).

نام استاد:

شماره پرسنلی استاد(در نرم افزار):

 در ثبت نمره  /غیبت دانشجو در تاریخ  ....../...../....اشتباه شده است.
 سایر موارد:
نام و امضاء استاد درس /تاریخ


استاد راهنماي پاياننامه /رساله (چنانچه موضوع درخواست مربوط به پایاننامه یا رساله باشد (مانند تمدید مهلت دفاع ،تمدید سنوات و  )...نظر استاد راهنمای پایاننامه اخد شود) :

نام و امضاء استاد راهنما پایاننامه یا رساله /تاریخ


مديركل دانشجويي و فرهنگي (چنانچه موضوع درخواست مرتبط با مسائل پزشکی ،مشاورهای و مسائل خاص میباشد نظر مدیرکل دانشجویی و فرهنگی اخذ شود) :
(ارائه مستندات پزشکی با تایید پزشک معتمد دانشگاه ضروری می باشد)
نام و امضاء مدیرکل فرهنگی /تاریخ

 -4مصوبه
با توجه به مصوبه 132شورای آموزش در موضوعاتی که تصمیم گیری آن خارج از اختیارات دانشکده است ،دانشکده نظر خود را اعالم کرده و کاربرگ را جهت تصوب نهایی به کمیسیون ارجاع میدهد.

موضوع در دانشکده  /گروه بررسي و به شرح زير تصميمگيری شد:

ارجاع به ادارهكل آموزش  :جهت اعمال مصوبه فوق  جهت تصویب نهایی درکمیسیون.

امضاء معاون آموزشی /تحصیالت تکمیلی دانشکده  /تاریخ

 نظر دانشکده ثبت شد.
 موضوع  .............................................................................در جلسه شماره  ...............مورخ  ............/........./.........کمیسیون به شرح زیر تصمیم گیری شد:
نام و امضاء دبیر کمیسیون  /تاریخ

توجه :در صورت نیاز به آگاهی از وضعیت تحصیلی دانشجو به اطالعات جامع و گزارشات ( 0202ریز نمرات)( 371 ،سابقه در کمیسیون آموزشی)3502 ،
(گزارش وضعیت غیبت) و ( 220گزارش وضعیت پایان نامه /رساله) در نرم افزار گلستان مراجعه فرمایید.

