
 هب انم خدا 
 

 شماره: 
 اترخی:

 ویپست:
 یو تحصیالت تکمیل    آموزشی  معاونت

 و علوم رتبیتی  شناسی روان   دادکشنه

 9             م فرم: کد 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    جناب آقای/ سرکار خانم:
  مدير محترم گروه آموزشي/ رئيس محترم/ معاون محترم آموزشي دانشکده

 با سالم 

شورای آموزشی دانشگاه )مندرج در این برگ( به استحضار  17/10/1382و 20/3/1383تغییر نمره، مصوب جلسه مورخ  نامهنییآاحتراماً بر اساس 

در گروه آموزشي............................ دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي مدعو  مدرس/ علمیهیئترساند؛ اینجانب ..................................... عضو می

به عهده .... واحد را ......ارزش ................. به ........ به شماره ............................. تدریس درس ................................)اول/ دوم/ تابستان( سال تحصیلی ........ مسالین

در ثبت نمره ".................................................................." به دليلام. پس از بررسی مجدد در نمره امتحانی دانشجوی مذکور مشخص شد که داشته

و  اصالح(                       )به حروف:    ..........:به نمره(               )به حروف:        :..........از نمره. بنابراین نمره درس مزبور اماشتباه نموده درس فوق

        شود.مراتب برای هرگونه اقدام مقتضی اعالم می
      

 

    معاون محترم آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي

 با سالم  

ستاد درس مذکور مطرح و       جلسه صورت شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی گروه )طبق       /    /      مراتب فوق در جلسه مورخ  پیوست( با حضور ا

   قرار گرفت.  مخالفتواقع شد./ مورد  و موافقت تأييدمورد 

  آموزشي )دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي( مدير گروه

 امضاء:  نام و نام خانوادگي:           

 

 اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه
 

 با سالم 

شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی مطرح و مورد تأیید و موافقت واقع گردید . مدارك و مستندات پیوست )به شرح زیر(     /    /     ه مورخمراتب فوق در جلس

 .آورندعملگردد. خواهشمند است دستور فرمایند اقدام الزم به ارسال می

 ((                           ظر شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی : ))                                                                                        خالصه ن -1

 کاربرگ اصالح کارنامه                                              -2

 کارنامه جدید -3

دانشکده معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي   
 

 وضعيت تغيير نمره در کارنامه دانشجو :
 شود.انجام تغییر نمره نیمسال مربوطه از مشروطی خارج می در صورتشود و در حال حاضر دانشجو شاغل به تحصیل محسوب می 

  شودمیدانشجو محروم از تحصیل است و با این تغییر نمره به علت کاهش سنوات مشروطی / افزایش میانگین کل از وضعیت محرومیت از تحصیل خارج. 

  گذاردنمیافزایش / کاهش مشروطی  ازنظرتأثیری در وضعیت تحصیلی وی. 

 

 :تاریخ تنظیم توسط استاد 

 : )به اداره آموزش پردیس( تاریخ اعالم نمره

 نمره دانشجو رییفرم تغ

 تاريخ:

 حل امضاء استاد:م
 تاريخ تکميل فرم:

 (1386 - 1 - 9 -)کاربرگ  ت 

 نسخه تکمیل شود.(( 4))تذکر مهم : این برگ باید در 

 )یك نسخه پرونده دانشجو )بایگانی پردیس/ دانشکده 

 )یك نسخه پرونده و سوابق استاد )پردیس/ دانشکده 

  آن اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه میضمایك نسخه و 

 یك نسخه اداره کل نیروی انسانی دانشگاه 

 دانشگاه تهران( یعلمئتیه)مربوط به اعضای    

 شماره :

 تاریخ :

 مشخصات دانشجوی متقاضی
 :نام

 نام خانوادگی:
 مقطع:

 رشته تحصیلی:
  :شماره دانشجویی

 تاریخ درخواست دانشجو: 

 محل ثبت در دبیرخانه

 اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه


