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 شماره : ............................

 تاريخ : .............................

  پيوست : ..........................
 

  تحصيلي دانشجوخالصه وضعيت  :٢١٩كاربرگ

  اربردي واحد استانيك-كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه جامع علمي
  

     ر:نام پد-٢  انوادگي :خنام و نام -١

       □پودماني          □ترمي  وره تحصيلي:                    د-٤       شماره ملي:-٣

سال نيم  □سال اولسال و سال ورود به دانشگاه : نيميمن-٥

  سال تحصيلي.......    □دوم

  □شاغل         □آزاد وع سهميه ورودي دانشجو:  ن-٦

     يلي دانشجو:مقطع تحص-٨  تحصيلي وگرايش آن : رشته-٧

  ز آموزش محل تحصيل:مرك -١٠  ل:استان محل تحصي -٩

          □ضعيت نظام وظيفه:     معافيت تحصيلي و- ١١

   □غايب 

  □مت داراي كارت پايان خد          □معافيت دائم            

      رس محل سكونت خانواده:آد-١٢
                                                      
  كدپستي:

                              

  شماره تلفن منزل:                             

  شماره تلفن همراه :                            

    گاه تاكنون:سال به ترتيب از بدو ورود به دانشضعيت آموزشي دانشجو به تفكيك هر نيمو -١٣

  وضعيت فعلي دانشجو:                -١٤

 سال......نيم موضوع
سال نيم

...... 

سال نيم
...... 

سال نيم
...... 

سال نيم
...... 

سال نيم
...... 

سال نيم
...... 

تعداد واحد 
 انتخابي

       

         تعداد واحد موثر

تعداد واحد 
        گذرانده

        سالميانگين نيم

 اي گذرانده:تعداد كل واحده تعداد كل واحدهاي اخذ شده:
 معدل كل: 

 سنوات تحصيلي باقيمانده: تعداد واحدهاي باقيمانده براي فراغت از تحصيل:
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 ......شماره : ......................

 .......تاريخ : ......................

  ....پيوست : ......................

  
                        □در حال ادامه تحصيل 

  
                              □انصراف از تحصيل 

    
            □مرخصي تحصيلي  

  

   □غايب     □معرفي به نظام وظيفه   □اخراج آموزشي 

  

  موضوع مورد درخواست دانشجو: -١٥

  □ها انتقال از ساير دانشگاه  □تغيير رشته   □سه ترم مشروطي   □بازگشت به تحصيل 

  ساير موارد:  □مرخصي تحصيلي   □انتقال توام با تغيير رشته   □افزايش سنوات 

  تكميل گردد: انتقال توام با تغيير رشته و يا تغييررشته جدول زيردر صورت تقاضي  -١٦

رشته و گروه آموزشي پذيرفته 
  شده

رشته و گروه آموزشي مورد 
  درخواست

مركزآموزش و استان 
  مقصد

  علت درخواست

    مركز:  رشته:  رشته:

    استان:  گروه:  گروه:

  شود)  (مدارك پيوستودن وضعيت دانشجو:بداليل مبني بر خاص  -١٦١٧
  .....الف) مشكالت خانوادگي حادث شده بعد از قبولي در دانشگاه جامع .......................................

  ب) نوع بيماري روحي، جسماني.........................................................

  ج) شاهد و يا ايثارگر با تاييد مرجع مربوطه:

  ايثارگر  دنسبت دانشجو با شهي

  درصد جانبازي:....  مدت اسارت:....  :....جبههمدت حضور در   

١٨-  

    نظر شوراي آموزشي مركز با ذكر داليل به صورت مشروح.  

  

  

  

١٩-   

  نظر كميسيون بررسي مواردخاص واحد استاني با ذكر داليل به صورت مشروح.
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 ......شماره : ......................

 .......تاريخ : ......................

  ....پيوست : ......................

  

    □)  بلي   در صورت داشتن سابقه، نوع و راي صادره در ذيل ذكر گـردد؟(ابقه قبلي در شوراي بررسي مواردخاص دانشگاه داردس -٢٠

    □خير  

  

  يادآوري:

  ضميمه باشد.  بايستميكليه مدارك مبني بر خاص بودن وضعيت دانشجو 

  گردد.گيري به شوراي بررسي موارد خاص دانشگاه ارسال ميمراتب فوق مورد تاييد واحد استاني بوده و براي تصميم

  

  رييس كميسيون بررسي موارد خاص واحد استاني                                              

  ام و نام خانوادگين                                                                                                                       

  اريخ و مهر و امضاءت                                                                                                                     
  


