شناسه مدرکED/F261:
فرم چک لیست ارسال مدارک الزم جهت فارغ التحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی

ویرایش0 :
شماره صفحه 6 :از 6

ریاست محترم اداره خدمات آموزشی دانشگاه یزد

تاریخ:

/

/

شماره

1

( نامه ثبت شده در سیستم گلستان ):

اینجانب  .............. ........................... ..............کارشناس اداره آموزش پردیس/دانشکده  ............................. .. ............ ...مطابق چک لیست حاضر ،دانشجو آقای/خانم
 .................... .................... ............به شماره دانشجوئی  ... .........................که در مجموع کل تعداد  ................واحد در مدت  ....... ......نیمسال با میانگین کل  ..............گذرانده است را
واجد شرایط فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی دانسته و مطابق مقررات ،مدارک الزم برای صدور مدرک کارشناسی نامبرده ارسال می گردد.
امضاء کارشناس ادار ه آموزش پردیس /دانشکده :

شماره گزارش ارسالی

ردیف

وضعیت تائید

موارد ذیل کنترل گردید.

6

تعداد واحد الزم جهت فارغ التحصیل ی با سرفصل رشته و سال ورود مطابقت دارد.

2

نوع تمام دروس گذرانیده شده با سرفصل مطابقت دارد .

3
272

تائید اداره آموزش پردیس /دانشکده:

درسی خارج از سرفصل نمی باشد( .برای ورودی های  16و بعد از آن) .در صورت وجود درس توضیحات کارشناس یا
مدیرگروه وجود دارد و تایید می گردد که دروس قابل معادل نبوده است

4

در صورت گذرانیدن درس آشنایی با دفاع مقدس  ،درس مذکور به عنوان درس اختیاری در نظر گرفته شده است.

5

امضا و تایید استاد راهنما و مدیرگروه و رئیس دانشکده وجود دارد.
در صورت وجود یک مورد صفر ناشی از غیبت امتحانی یا غیبت کالسی  ،پس از بررسی در گزارش  600یا اطالعات جامع

1

دا نشجو مشروط به آنکه قبال از غیبت موجه مازاد ( غ م م ) بهره مند نگردیده  ،صفر مذکور طی مکاتبه با اداره خدمات
آموزشی بر اساس بند 2صورتجلسه  313شورای آموزشی موجه گردیده است.

08

3

معدل کل دانشجو و تمامی سرترم های دانشجو با اطالعات جامع دانشجو در سیستم گلستان و دیگر گزارشهای فارغ
التحصیلی ( )282- 534در تاریخ ارسال و چک لیست حاضر یکسان است .

8

عنوان تمامی سرترم های دانشجو صحیح است

1

سنوات تحصیل دانشجو با طول تحصیل درج شده در شیوه نامه آموزشی مطابقت دارد.

60

مجوزهای ادامه تحصیل دانشجو موجود است

66

تعداد واحدهای اخذ شده توسط دانشجو درهر ترم طبق شیوه نامه ی آموزشی است

475

62

معدل کل دانشجو و تمامی سرترم های دانشجو با اطالعات جامع دانشجو در سیستم گلستان و دیگر گزارشهای فارغ
التحصیلی (  )282- 80یکسان است

63

وضعیت ثبت نمره درس پروژه در ترم های اخذ شده (ادامه دار) در صورت وجود ،صحیح است .

64

در صورتی که دانشجو تغییر رشته داخلی است ،گزارش  138بارگذاری شده است.

65

در صورت اخد درس به صورت معرفی به استاد ،شرایط معرفی به استاد را داشته است

61

تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو در مقایسه با گزارش  853یا  212صحیح است

63

رشته و معدل کل فارغ التحصیلی دانشجو صحیح است

68

امضاء و تایید مدیر بخش /گروه وجود دارد

تسویه حساب

61

تایید می شود تسویه حساب دانشجو در پردازش  62230فعال گردیده است.

اسکن و بارگذاری

20

202

اداره خدمات آموزشی

تمامی مدارک ارسالی از سوی اینجانب اسکن شده و در پرونده الکترونیکی دانشجو بارگذاری شد مدارک غیر ضروری
و یا مدارک اشتباه بارگذاری شده ،نیز بررسی و حذف گردید.
مراتب فوق مورد تائید است

نام و امضای کارشناس خدمات آموزشی:

تاریخ/ :

/

6

