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 ..........................................مدیر محترم گروه آموزشی 

 ..........................................  دانشکده .........................................گروه آموزشیعضو هیئت علمی  ..........................................به استحضار می رساند اینجانباحتراماً 

ثبدت نهدایی   پدس از   .واحد را به عهدده داشدته ام  .......... به ارزش .............................................  تدریس درس................. ل / دوم سال تحصیلی در نیمسال او

:  لبدددده دلیددددکدددده  مشددددرد گردیددددد ،صددددورف گر تدددده پددددس از مهلددددت م ددددرر کددددهبرگدددده امتحددددانی بررسددددی مجدددددد نمددددره و 

"................................................................................................................................................................................................................................................"  

و کسر نمره اینجانب درج این مورد در پرونده . بدیهی است ضمن قبول مصوباف شورای آموزشی دانشگاه جهت اشتباه نموده ام مره درس  وقدر ثبت ن

 نمره درس مزبور  خواهشمند است، آیین نامه ارت اء مرتبه اعضای هیئت علمی( 1-2)جدول  5ماده مرتبط به 

.هرگونه اقدام م تضی اعالم مدی شدود  مراتب برای گردد.  اصالح (                  ) به حروف :  ----: به نمره(              ) به حروف :  ----:  از نمره

 ............................................... :استاد درسنام و نام خانوادگی                                                                                       

 استاد درسامضا                                                       

 : ............................تاریخ                                                                     
 

 

                                                    ...................................................  دانشکدهمعاون محترم آموزشی 

با حضور استاد درس مذکور مطدرح   .................................... شورای آموزشی گروه...............................................................    مراتب  وق در جلسه مورخ با سالم، 

   . قرار گر ت مرالفتواقع شد/ مورد  یید و موا  تتا و مورد

 ....................................... :مدیرگروه آموزشینام و نام خانوادگی   

 مدیرگروه امضاء                   

 : ..................تاریخ                                                                   
  

                  اه خوارزمیدانشگ ل محترم آموزش/ تحصیالف تکمیلیمدیر ک

            (پیوست است ()به شرح زیر گردد )مدارکجهت بررسی در شورای آموزشی دانشگاه ایفاد میمراتب  وق  

 : .......................................دانشکده نوادگی معاون آموزشینام و نام خا                                                                              

 دانشکده معاون آموزشی امضاء                  

 : .........................تاریخ                     

          دانشگاه خوارزمی اداره امور تر یع و ارت اء اعضای هیئت علمی

عضو هیئدت علمدی ایفداد    مراتب جهت درج در پرونده ارت ای  -----------شورای آموزشی دانشگاه مورخ   -----شماره  جلسه -----پیرو مصوبه بند 

      گردد.می

                     

 نام و نام خانوادگی مدیر آموزش: .......................................  

 مدیر آموزش امضاء                  

 : .........................تاریخ                  

 مشرصاف دانشجوی مت اضی

 :نام و نام خانوادگی

 :رشته تحصیلی

 :دوره روزانه / شبانه ) نوبت دوم (

 م طع تحصیلی:

 شماره دانشجویی :

 تاریخ درخواست دانشجو :


