
 
              

 بسمه تعالي

 جمهوري اسالمي ايران

 دانشگاه تهران

 كاربرگ تغييرنمره دانشجو

 (1831 – 1 – 9 –كاربرگ ت )

 «نسخه تكميل شود.4تذكر مهم: اين برگ بايد در »

 خه پرونده دانشجو يك نس 

 سخه پرونده و سوابق استاد يك ن 

 نشگاه يك نسخه و ضمايم آن اداره كل امورآموزشي دا 

  يك نسخه اداره كل نيروي انساني دانشگاه 

 )مربوط به اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران(
 مشخصات دانشجوي متقاضي

  رشته تحصيلی:دانشکده معارف و اندیشه اسالمی 

 نام و نام خانوادگی :

 دوره روزانه/شبانه)نوبت دوم(

 شماره دانشجویی:

 تاریخ درخواست دانشجو:

  

 استاد: طتوس تاریخ تنظيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

 :اعالم نمرهتاریخ 

 

 جناب آقاي/سركارخانم:                                     ، مدیر محترم گروه آموزشی / رئيس محترم / معاون آموزشی محترم دانشکده 

شوراي آموزشی دانشگاه )مندرج در ظهر این برگ(  11/12/1830و  02/8/1838صوب جلسه مورخ  احتراماً براساس آیين نامه تغيير نمره، م

 به استحضار می رساند: اینجانب                                                 عضو هيئت علمی/ مدرس مدعو گروه آموزشی/ دانشکده:

 تدریس درس                                    به شماره               به ارزش                  كه در نيمسال اول/دوم/تابستان سال تحصيلی           

 "                                               "واحد را به عهده داشته ام، پس از بررسی مجدد در نمره امتحانی دانشجو  مشخص شد كه به دليل :    

 شتباه نموده ام. بنابراین نمره درس مزبور از نمره:در ثبت نمره درس فوق ا

 محل امضاء استاد         )به حروف :                          ( به نمره :           )به حروف:                       (                                  

 شود. اصالح و مراتب براي هر گونه اقدام مقتضی اعالم می

 

 رم آموزشی و تحصيالت تکميلی اون محتمع

 با سالم 

تاد مراتب فوق در جلسه مورخ                                            شوراي آموزشی گروه / دانشکده )طبق صورتجلسه پيوست( با حضور اس

 درس مذكور مطرح و مورد تایيد و موافقت واقع شد/ مورد مخالفت قرار گرفت.

                                                                                                          :  مدیر گروه نام و نام خانوادگي                                                                                      

 محل امضاء                                                                                                                                                                                                  

            اداره كل امورآموزشی دانشگاه                                                                       

 با سالم 

ردید. مراتب فوق در جلسه  مورخ                                                  شوراي آموزشی پردیس مطرح و مورد تایيد و موافقت واقع گ

 گردد. خواهشمند است دستور فرمایند اقدام الزم به عمل آورند. مدارك و مستندات پيوست )به شرح زیر( ارسال می

 »                                                                                                                         «خالصه نظر شوراي آموزشی پردیس:  -1

 كاربرگ اصالح كارنامه  -0

 دانشکدهمعاون آموزشی و تحصيالت تکميلی                 كارنامه جدید                                                              -8
 وضعيت تغيير نمره در كارنامه دانشجو:

 شود. شود و در صورت انجام تغييرنمره نيمسال مربوط از مشروطی خارج می در حال حاضر دانشجو شاغل به تحصيل محسوب می 

  شود. كاهش سنوات مشروطی / افزایش ميانگين كل از وضعيت محروميت از تحصيل خارج میدانشجو محروم از تحصيل است و با این تغييرنمره به علت 

 .ناشري در وضعيت تحصيلی وي از نظر افزایش/كاهش مشروطی نمی گذارد 

 

 

 

 محل ثبت در دبيرخانه

 اداره كل امورآموزشي دانشگاه


