
 سمه تعالیاب

  1/10شناسه: الف/

 تاریخ : 
 پيوست: 

 

 ترميم معدلدرخواست  فرم

  دانشجویان کارشناسی ارشد
 تحصيالت تکميلیمدیریت 

 

 تحصيالت تکميلیکارشناس محترم 

 با سالم

گذراندن ........... دانشجوی رشته تحصیلی ........................... با توجه به  دانشجویی...............................به شماره ..... اینجانب .....................................

تعداد واحد درسی برای ترمیم معدل  ........متقاضی اخذ ...... ،14پایین تر از نمره  کل با توجه به معدل ،  واحد درسی و معدل کل ............

  باشم.می 

 

 :تاریخ                              نام وامضای دانشجو:                                                                                                  

 

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

.........در ................. احتراما به استحضار می رساند نامبرده تا کنون تعداد ............ واحد موثر و ........... واحد قابل قبول را با میانگین کل ......

دروس گذرانیده شده  نیمسال گذارنده است.در ضمن آخرین نیمسال تحصیلی وی نیمسال )اول/دوم  سال ........( بوده و مجاز به انتخاب

برای نیمسال )اول/دوم  سال ........( می باشد. 14در نیمسال های قبلی با نمره کمتر از   

                                                                        

 تاریخ:                             نام و امضای کارشناس آموزش:        

 

 معاون محترم دانشکدهریيس / 

.گرددضمن تائید موارد فوق انتخاب  دروس نامبرده به شرح جدول ذیل جهت ترمیم معدل تائید می  

 ردیف عنوان درس تعداد واحد مشخصات نيمسال و نمره ای که درس باید جایگزین آن شود.

    نیمسال )اول/دوم  سال ..............(  نمره...............

)اول/دوم  سال ..............( نمره...............نیمسال      

    نیمسال )اول/دوم  سال ..............( نمره...............

    نیمسال )اول/دوم  سال ..............( نمره...............

                                                                                                         

                                                                                                                              

 :تاریخ                             نام و امضای مدیر گروه:                                                                                                                     

 محترم تحصيالت تکميلی دانشگاه مدیر

 اقدام الزم صورت گیرد.خواهشمند است  ،دانشجوبا درخواست مدیر گروه موافقت درخواست دانشجو و با عنایت به 
 

 تاریخ:                             :دانشکده رئيسو امضای نام و نام خانوادگی *

 

 جهت اقدام کارشناس تحصیالت تكمیلی آموزش کل به * ارجاع
 



 

 موادی از آیين نامه کارشناسی ارشد

 

 : مالک دانش آموختگی24ماده 

بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان نامه  14دانشجویان کارشناسی ارشد، میانگین کل حداقل مالک دانش آموختگی 

 است.

باشد، دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه  14تبصره: چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از 

واحد از درسهایی  10یت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر را ندارد و تنها یک نیمسال با رعا

برساند، در این صورت اجازه دفاع از پایان نامه به  14گذرانده است، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل  12با نمره کمتر از که 

 وی داده می شود.

بند، منوط به پرداخت هزینه طبق شهریه متغیر بوده و آخرین نمره قبولی درس اخذ شده مالک محاسبه  * اخذ واحدهای مربوط به این

 میانگین خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


