چک لیست بررسی پرونده دانشجوی فارغ التحصیل از موسسه آموزش عالی پارس
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی پارس
غیر دولتی – غیر انتفاعی

دانشجو

مشخصات دانشجو:
اینجانب ..............................................................فرزند ...................................به شماره ملی .............................................و شماره تلفن همراه ......................................درخواست بررسی پرونده فارغ التحصیلی خود را دارم.

 مشخصات مقطع تحصیلی ماقبل:

وضعیت ثبت نام

رشته تحصیلی(گرایش تحصیلی) . .............................................
کاردانی پیوسته
پیش دانشگاهی
مقطع تحصیلی  :متوسطه (سوم دبیرستان)
مشخصات فارغ التحصیل با لیست و مدارک آزمون ورودی مطابقت دارد

کاردانی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

 نحوه ورود:
از دانشگاه /موسسه ..........................................غیره............................... :
انتقال متقابل
انتقالی
)استعدادهای درخشان
آزمون سراسری (تکمیل ظرفیت
تاریخ ثبت نام 11....... / ....../...... :تاریخ شروع به تحصیل( 11....... / ....... / ...... :نیمسال اول دوم سال تحصیلی )......... -.........
 مشخصات مقطع تحصیلی فعلی:
رشته تحصیلی (گرایش تحصیلی)  .................................................مقطع تحصیلی کاردانی پیوسته
وضعیت نظام وظیفه :مشمول

غیر مشمول

(کارت پایان خدمت

کارت معافیت

کاردانی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

غیره.................................................................... :

(درچه نیمسال هایی به چه علت؟) ......................................................................................
(درچه نیمسال هایی به چه علت؟) .......................................................................................

وضعیت آموزشی

نشده
سقف تعداد واحد های انتخابی هر نیم سال  :رعایت شده
نشده
حداقل تعداد واحد های انتخابی هر نیمسال  :رعایت شده
(.........واحد)
دارد
دروس معادل سازی شده (تطبیقی) :ندارد
نشده
سقف سنوات تحصیلی (در طی دوره) :رعایت شده
دارد
نیمسال تعلیقی ندارد
(.........نیمسال)
دارد
مرخصی تحصیلی :ندارد
( .........نیمسال)
دارد
مهمانی (به سایر مؤسسات ) :ندارد
(.........نیمسال) با توجه به نیمسال های مشروطی امکان اتمام دروس را داشته است
دارد
مشروطی ندارد
موارد ذکر و مستندات ضمیمه شود.
دارد
موارد خاص آموزشی (مثل کمیسیون موارد خاص ) :ندارد
توضیحات ......................................................................................................................................................................................... :

کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی مسئول فارغ التحصیالن
تاریخ و امضاء

صفحه  1از 2

(.........نیمسال)
نداشته است
نام و نام خانوادگی مسئول فارغ التحصیالن
تاریخ و امضاء

بررسی سرفصل تعداد واحدهای دروس

تعداد واحدهای دروس پایه گذرانده شده با سرفصل دروس مطابقت دارد
تعداد واحدهای دروس عمومی گذرانده شده با سرفصل دروس مطابقت دارد
تعداد واحدهای دروس تخصصی گذرانده شده با سرفصل دروس مطابقت دارد
تعداد واحدهای دروس اصلی گذرانده شده با سرفصل دروس مطابقت دارد
تعداد واحدهای دروس کارآموزی گذرانده شده با سرفصل دروس مطابقت دارد
تعداد واحدهای دروس اختیاری گذرانده شده با سرفصل دروس مطابقت دارد
پیش نیازی و هم نیازی دروس براساس سرفصل دروس رعایت شده است
دروس تطبیقی ندارد
دروس تطبیقی دارد و بررسی شده و مورد تایید است
با توجه به رشته ،گرایش و مقطع تحصیلی آقای  /خانم  ........................................................و کارنامه پیوست که به تایید اداره آموزش رسیده است نامبرده تمام دروس رشته و مقطع را بر اساس سرفصل مصوب با
معدل کل (به عدد) ( ...... /......به حروف )  .......................................به اتمام رسانده است و از نظر گروه آموزشی ،فراغت از تحصیل نامبرده بالمانع است.
توضیحات..................................................................................................................................................................................................... :
....................................................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی مدیر گروه
تاریخ ،مهر و امضاء

با توجه به مراحل فوق و بررسی های به عمل آمده ،آقای /خانم  ........................................................................................با شرایط ذیل فارغ التحصیل شناخته می شود.

شرایط فارغ التحصیلی

دارد
دارد
دارد
مصوب

(فرم نمره درس معرفی به استاد به پیوست است)
(فرم نمره درس کارآموزی به پیوست است)
(فرم نمره درس پروژه به پیوست است)
معادل

ندارد
درس معرفی به استاد
ندارد
درس کارآموزی
ندارد
درس پروژه
مرسوم
شرایط اخذ مدرک
تاریخ فراغت از تحصیل 11........... /............ /.......... :
معدل کل به (عدد) ( ........./........به حروف) .............................................................
توضیحات................................................................................................. ............................................................................................................................................................ :

تایید فارغ التحصیلی

با توجه به تایید مسئول فارغ التحصیالن ،فارغ التحصیلی نامبرده بالمانع است.

نام و نام خانوادگی مسئول فارغ التحصیالن
تاریخ و امضاء

فارغ التحصیلی دانشجو تایید می گردد.
معاونت آموزشی
نام و نام خانوادگی
تاریخ ،مهروامضاء

مدیر آموزش
نام و نام خانوادگی
تاریخ ،مهروامضاء
صفحه  2از 2

