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فرم تقاضاي بررسي پرونده فارغالتحصيلي دانشجويان
امور آموزشي مؤسسه
اينجانب

دانشجوي رشته

با توجه به ﮔذراندن

واحد درسي:

ﻣﻘﻄﻊ

كدﻣلي

به شماره دانشجويي

 انشاءا ....فارغالتحصيل خواهمشد.
 با انتﺨاب

واحد درسي در نيمسال جاري

 ١٣انشاا ...فارغ التحصيل خواهم شد.

ﻣتﻘاضي بررسي پرونده تحصيلي ام جهت اﻣور فارغالتحصيلي ﻣيباشم و ﻣتعهد ﻣي شوم حداكثر تا قبل از پايان نيمسال جاري اقداﻣات ﻻزم ذيل
را جهت تسريﻊ در اﻣور فارغ التحصيلي خود بعمل آورم.
 -١درخواست و پيگيري جهت تحويل تائيديه تحصيلي آخرين ﻣﻘﻄﻊ تحصيلي)ديپلم ،پيشدانشگاهي،كارداني وكارشناسي( از ﻣحل اخذ
ﻣدرك تحصيلي قبلي
 -٢تهيه عكس و كپي شناسناﻣه و ديگر ﻣدارك در صورت كسري و تحويل آن به اداره آﻣوزش ﻣؤسسه
 -٣چنانچه دانشجوي انتﻘالي ،جابجايي و يا آنكه يك يا چند نيمسال ﻣيهمان در دانشگاه ديگري تحصيل نموده باشم ،پيگيري ﻻزم را
جهت تسويه حساب و ارسال ريز نمرات تأييد شده خود از طريق دانشگاه ﻣبداً و ﻣﻘصد بعمل آورم.
 -٤ﻣتعهد به تسويه حساب كاﻣل با ﻣراكزي كه ﻣؤسسه تعيين و اعﻼم ﻣي نمايد خواهم بود.
آدرس دقيق اينجانب جهت ﻣكاتبات آتي به شرح ذيل ﻣيباشد :
نام شهرستان

كوچه/

خيابان

پﻼك

امضاء دانشجو:

تلﻔن:

تاريخ درخواست:

مدير محترم آموزشي مؤسسه
با سﻼم ،ضمن ارسال يك نسﺨه كارناﻣه كلي آقاي /خانم
تعداد

باتوجهبه ﮔذراندن

دانشجوي رشته

واحد درسي خواهشمند است وضعيت تحصيلي ناﻣبرده را از نظر نمرات  ،ﻣعدل هر ترم تحصيلي و ﻣعدل كل جهت انجام اﻣور

فارغ التحصيلي ﻣورد بررسي قرار داده و بعد از انجام اصﻼحات ﻻزم تأئيد نمائيد.
محل امضاء كارشناس آموزش مؤسسه

گروه محترم آموزشي
با سﻼم ،ضمن ارسال يك نسﺨه كارناﻣه كلي دانشجوي فوق و نيز تأئيديه آخرين واحدهاي ﮔذرانده ،انتﺨابي و نمرات ايشان خواهشمند است
وضعيت تحصيلي ناﻣبرده را از نظر حداقل و حداكثر واحدهاي انتﺨابي در نيمسالهاي تحصيلي ،ﻣعدلهاي ترم تحصيلي ،رعايت پيشنيازي دروس
و نيز ساير ﻣواردي كه جهت تأييد ﻣدرك فارغالتحصيلي ايشان ﻻزم است ﻣراتب را بررسي و پس از تأييد آنها را ﻣستﻘيم ًا به اﻣور آﻣوزشي ﻣؤسسه
)كارشناس ﻣربوطه( اعاده فرﻣايند.
محل مهر و امضاء مديرآموزشي مؤسسه

امور آموزشي مؤسسه
باسﻼم ،پس از بررسي پرونده تحصيلي خانم /آقاي
-١
-٢
-٣

 ناﻣبرده از نظر ﮔروه فارغ التحصيل است.
 با رعايت ﻣوارد ذيل ناﻣبرده از نظر ﮔروه فارغ التحصيل خواهد شد.
تاريخ

امضاء مدير گروه:

