
 
 پرديس:        

 بسمه تعالي

 جمهوري اسالمي ايران

 دانشگاه تهران

 كاربرگ تغييرنمره دانشجو

 (1831 – 1 – 9 –كاربرگ ت )

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

 )يك نسخه پرونده دانشجو )بايگاني پرديس 

 )يك نسخه پرونده و سوابق استاد )پرديس 

 اداره كل امورآموزشي دانشگاه  يك نسخه و ضمايم آن 

  يك نسخه اداره كل نيروي انساني دانشگاه 

 )مربوط به اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران(

 مشخصات دانشجوي متقاضي

 نام و نام خانوادگي:

 رشته تحصيلي:

 دوره روزانه/شبانه)نوبت دوم(

 شماره دانشجويي:

 تاريخ درخواست دانشجو:

  

 اد:است طتاريخ تنظيم توس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

 (دانشکده تاريخ اعالم نمره)به اداره آموزش

 

 جناب آقاي/سركارخانم:                                     ، مدير محترم گروه آموزشي / رئيس محترم / معاون آموزشي محترم دانشکده 

شوراي آموزشي دانشگاه )مندرج در ظهر اين برگ( به  31/32/3330و  02/3/3333تغيير نمره، مصوب جلسه مورخ   احتراماً براساس آيين نامه

 استحضار مي رساند: اينجانب                                                 عضو هيئت علمي/ مدرس مدعو گروه آموزشي/ دانشکده:

 يلي                             تدريس درس                                    به شماره               به ارزشكه در نيمسال اول/دوم/تابستان سال تحص

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

 نمره درس فوق اشتباه نموده ام. بنابراين نمره درس مزبور از نمره:در ثبت 

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

 شود. م مياصالح و مراتب براي هر گونه اقدام مقتضي اعال

 

 دانشکده معاون محترم آموزشي و تحصيالت تکميلي

 با سالم 

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

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

نام و نام خانوادگي:                                                                                                                                       

 امضاء

 معاون آموزشي دانشكده                                                                                                                     

 اداره كل امورآموزشي دانشگاه                                                                                  

 با سالم 

شوراي آموزشي پرديس مطرح و مورد تاييد و موافقت واقع گرديد.                      مراتب فوق در جلسه  مورخ                             

 گردد. خواهشمند است دستور فرمايند اقدام الزم به عمل آورند. مدارك و مستندات پيوست )به شرح زير( ارسال مي

 «                                                                                »                                         خالصه نظر شوراي آموزشي پرديس:  -3

 كاربرگ اصالح كارنامه  -0

 دانشکدهكارنامه جديد                                                                             معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي  -3

 در كارنامه دانشجو:وضعيت تغيير نمره 
 شود. شود و در صورت انجام تغييرنمره نيمسال مربوط از مشروطي خارج مي در حال حاضر دانشجو شاغل به تحصيل محسوب مي 

 ود.ش دانشجو محروم از تحصيل است و با اين تغييرنمره به علت كاهش سنوات مشروطي / افزايش ميانگين كل از وضعيت محروميت از تحصيل خارج مي 

 .ناشري در وضعيت تحصيلي وي از نظر افزايش/كاهش مشروطي نمي گذارد 

 

 

 

 محل ثبت در دبيرخانه

 اداره كل امورآموزشي دانشگاه


