
 تعاليبسمه

 جمهوري اسالمي ايران

 دانشگاه تهران

 تغيير نمره دانشجو كاربرگ
 
 
 
 

 تاريخ تنظيم توسط استاد :

 : )به اداره آموزش پرديس( تاريخ اعالم نمره

 
 دانشکده:                     آموزشي حترم مجناب آقاي / سركار خانم :                                     ، مدير محترم گروه آموزشي / رئيس محترم / معاون 

رسااند :  شوراي آموزشي دانشگاه )مندرج در ظهر اين برگ( به            استحضاار ماي   17/10/1382و  20/3/1383تغيير نمره ، مصوب جلسه مورخ  نامهنيآئاحتراماً براساس 
 دعو گروه آموزشي / دانشکده :/ مدرس م يعلمئتيهاينجانب                               عضو 

به ارزش          واحد            را باه عهاده       كه در نيمسال اول / دوم / تابستان سال تحصيلي                 تدريس درس                             به شماره                   
..................................................................................................................  "شااد كااه بااه دلياا  :    ، پااس از بررسااي مجاادد در نمااره امتحاااني دانشااجو مشاا       امداشااته

.  امنمااودهدر ثباات نمااره درس اااوا اشااتباه    "............................................................................. ...............................................................................................................................
( اصالح و مراتب براي هر گونه اقدام                        بنابراين نمره درس مزبور از نمره :           )به حروف :                               ( به نمره :           )به حروف :        

 شود.مقتضي اعالم مي
 مح  امضاء استاد

 

 تاريخ :                                         علمي/ آموزشي و تحصيالت تکميلي پرديس/ دانشکده/ مركز/ موسسه معاون محترم
 

 سالم  با
و  ديا تائماورد                     پيوست( با حضور استاد درس ماككور مرارح و   جلسهصورتشوراي آموزشي گروه / دانشکده )طبق            مراتب اوا در جلسه مورخ           

 موااقت واقع شد. / مورد م الفت قرار گرات.
 نام و نام خانوادگي :                        امضاء      

 مدير گروه آموزشي / معاون آموزشي دانشکده

 

 آموزشي دانشگاهاداره ك  خدمات 
 

 با سالم 
گرديد . مدارك و مستندات                           پيوست ييد و موااقت واقع أمورد ت مررح و و تحصيالت تکميليشوراي آموزشي            مراتب اوا در جلسه مورخ           

 .آورندعم د اقدام الزم به گردد . خواهشمند است دستور ارماين)به شرح زير( ارسال مي
 : ))                                                                                                                   (( و تحصيالت تکميليخالصه نظر شوراي آموزشي  -1
 كاربرگ اصالح كارنامه                                    -2

 دكارنامه جدي -3
          ............................................................ 

 .....................ن علمي/ آموزشي و تحصيالت تکميلي پرديس/ دانشکده/ مركز/ موسسهمعاو                                                                     

 

 ه دانشجو :وضعيت تغيير نمره در كارنام
 
 شود.شود و درصورت انجام تغيير نمره نيمسال مربوطه از مشروطي خارج ميدر حال حاضر دانشجو شاغ  به تحصي  محسوب مي 
  دانشجو محروم از تحصي  است و با اين تغيير نمره به علت كاهش سنوات مشروطي / اازايش ميانگين ك  از وضعيت محروميت از 
 .شوديمتحصي  خارج      
  گكاردينمتأثيري در وضعيت تحصيلي وي از نظر اازايش / كاهش مشروطي. 

 
 

 

 









 / دانشکده/ مرکز/ موسسه:پرديس

 دانشجوي متقاضي مشخصات 

 نام و نام خانوادگي :

 دوره:

 مقطع:

 رشته تحصيلي :

 شماره دانشجويي :

 درخواست دانشجو :تاريخ 

 شماره :

 تاريخ :

 محل ثبت در دبيرخانه

 آموزشي دانشگاهخدمات اداره كل 


