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شماره : 

............................ 

تاریخ : 

............................. 

پیوست : 

.......................... 

 

 تحصیلی دانشجوخالصه وضعیت  :221کاربرگ

 کاربردی واحد استانی-کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه جامع علمی

 

 مهدی  نام پدر:-2 نیاری درزی محمدحسین نام و نام خانوادگی :-3

      □پودمانی        ترمی                  دوره تحصیلی:-4 9181883810    شماره ملی:-1

    سال دومنیمسال اولسال و سال ورود به دانشگاه : نیمنیم-5

 09-08سال تحصیلی

 شاغل        آزاد میه ورودی دانشجو:  نوع سه-8

 و کسب مدیریت ای حرفه کاردانی رشته تحصیلی وگرایش آن :-9

 کار

 کاردانی  مقطع تحصیلی دانشجو:-8

 مرکز علمی کاربردی پوالد پیچ کارمرکز آموزش محل تحصیل: -39 تهران  استان محل تحصیل: -0

غایب                 وضعیت نظام وظیفه:     معافیت تحصیلی -33

□  

 دارای کارت پایان خدمت           □معافیت دائم            

  آدرس محل سکونت خانواده:-32
 شهرک سامانشهر -پاکدشت 
 کدپستی:

                             

 01111876518 شماره تلفن منزل:                             

 09191510765 شماره تلفن همراه :                            

   سال به ترتیب از بدو ورود به دانشگاه تاکنون:وضعیت آموزشی دانشجو به تفکیک هر نیم -31

 وضعیت فعلی دانشجو:                -34
 

                               □در حال ادامه تحصیل 
 

                                   □انصراف از تحصیل 
   
           □مرخصی تحصیلی  
 

 092سالنیم 093سالنیم موضوع
سالنیم

091 
 083سال نیم

سال نیم
082 

سال نیم
003 

نیم سال 
002 

تعداد واحد 
 انتخابی

90 90 6 36 33 ---- ---- 

 --- --- 33 36 9 38 36 د واحد موثرتعدا

تعداد واحد 
 گذرانده

90 38 9 36 39 --- 
--- 

 --- --- 29/33 00/37 00/38 36/35 98/38 سالمیانگین نیم

  88تعداد کل واحدهای گذرانده: 76 تعداد کل واحدهای اخذ شده:

تعداد واحدهای باقیمانده برای فراغت  49/38معدل کل: 
 8از تحصیل:

 ت تحصیلی باقیمانده:سنوا
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شماره : 

............................ 

تاریخ : 

............................. 

پیوست : 

.......................... 
  □غایب   □معرفی به نظام وظیفه  □اخراج آموزشی 

 درخواست دانشجو:  موضوع مورد-35

 □ها انتقال از سایر دانشگاه □تغییر رشته  □سه ترم مشروطی  بازگشت به تحصیل 
 سایر موارد: □مرخصی تحصیلی  □انتقال توام با تغییر رشته  افزایش سنوات 

 در صورت تقاضی انتقال توام با تغییر رشته و یا تغییررشته جدول زیر تکمیل گردد: -38

آموزشی پذیرفته  رشته و گروه
 شده

رشته و گروه آموزشی مورد 
 درخواست

مرکزآموزش و استان 
 مقصد

 علت درخواست

  مرکز: رشته: رشته:

  استان: گروه: گروه:

 )مدارک پیوست شود( دالیل مبنی بر خاص بودن وضعیت دانشجو: -3839

مرکز جهت انجام امور فارغ التحصیلی متوجه شده که دانشجو کلیه واحدها را با موفقیت سپری نموده و پس از مراجعه به الف( 

سقف واحد را رعایت نکرده و مرکز با نامه نگاری با واحد استان و ستاد واحدهای اضافی را حذف نموده و  289در نیمسال 

است وضعیت  شایان ذکر. دارد بازگشت به تحصیلو فارغ التحصیلی نیاز به واحد درسی  8دانشجو هم اکنون برای انتخاب واحد 

 تحصیلی دانشجو توسط سامانه به عدم مراجعه تغییر یافته است.

 .........................................................: ب( نوع بیماری روحی، جسمانی

 ج( شاهد و یا ایثارگر با تایید مرجع مربوطه:

 ایثارگر نسبت دانشجو با شهید

 رت:....مدت اسا :....جبههمدت حضور در  
درصد 

 جانبازی:....

38- 

 نظر شورای آموزشی مرکز با ذکر دالیل به صورت مشروح.  

 .نامبرده موافقت گردید بازگشت به تحصیل باواحد باقیمانده برای اتمام تحصیل دارد  8با توجه به اینکه دانشجو تعداد 

30-  

 ورت مشروح.نظر کمیسیون بررسی مواردخاص واحد استانی با ذکر دالیل به ص
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شماره : 

............................ 

تاریخ : 

............................. 

پیوست : 

.......................... 
در صورت داشتن سابقه  نوع و رای صادره در ذیـل ذکـر سابقه قبلی در شورای بررسی مواردخاص دانشگاه دارد؟) -29

 خیر      □(  بلی   گردد

 

 یادآوری:

 ضمیمه باشد.  بایستمیکلیه مدارک مبنی بر خاص بودن وضعیت دانشجو 

 گردد.گیری به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ارسال میی تصمیممراتب فوق مورد تایید واحد استانی بوده و برا

 

 رییس کمیسیون بررسی موارد خاص واحد استانی                                         

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                       

 تاریخ و مهر و امضاء                                                                                                                     

 


