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 شماره
   گزارش

 وضعیت  .گردید کنترل ذیل موارد   ردیف
  تایید

  
1  

   92 ، 91 هاي ورودي يبرا –گذرانده واحد 70 ماقبل و 90ورودي يبرا( است کافی کاردانی مدرك صدور براي الزم واحد تعداد
 که صورتی در .واحد 10 عمومی واحد حداکثر با گذرانیده واحد 68 مابعد و 93 ورودي براي - درس نوع گرفتن نظر در بدون گذرانده واحد 68

  )باشد 68 از بیش دانشجو گذرانیده حدوا باید ، تعداد هر ازاري به است واحد 10 از بیش دانشجو عمومی هاي واحد

  

    .است باالتر یا و 12 کل معدل و . است شده اثر بی دانشجو 10 از کمتر تمرات تمامی  2

    است شده بارگذاري ، بودن موجود صورت در ، دانشجو توسط کاردانی مدرك صدور کتبی درخواست  3

272  

4  
 باشد نمی  سرفصل دروس از یکی با نمودن معادل قابل درس گردد می تایید وجود درصورت و باشد نمی سرفصل از خارج درسی

  .گردد تعریف سرفصل در تواند نمی یا و
  

    است شده محاسبه اختیاري درس عنوان به مذکور درس مقدس، دفاع با آشنایی درس گذرانیدن صورت در  5

    .است خاص قانون نمودن، التحصیل فارغ براي الزم واحد حداقل تعیین ،جهت تطبیق قانون  6

    .دارد وجود دانشکده رئیس و مدیرگروه و راهنما استاد تایید و امضا  7

    است یکسان )- 282- 574(التحصیلی فارغ گزارشهاي دیگر و  گلستان سیستم در دانشجو جامع اطالعات با دانشجو هاي سرترم تمامی و دانشجو کل معدل  8  80

574  

    است صحیح دانشجو هاي سرترم تمامی عنوان  9

    .دارد مطابقت آموزشی نامه شیوه در شده درج تحصیل طول با دانشجو تحصیل سنوات  10

    است موجود دانشجو تحصیل ادامه مجوزهاي  11

    است آموزشی ي نامه شیوه طبق ترم درهر دانشجو توسط شده اخذ واحدهاي تعداد  12

    است یکسان التحصیلی فارغ گزارشهاي دیگر و  گلستان سیستم در دانشجو جامع اطالعات با دانشجو هاي سرترم تمامی و دانشجو کل معدل  13
    است صحیح ، شهریه پرداخت عدم یا و شهریه پرداخت مورد در دانشجو سرترم  14

    است صحیح وجود صورت در )دار ادامه( شده اخذ هاي ترم در هپروژ درس نمره ثبت وضعیت  15

282   
     است صحیح دانشجو تحصیالت پایان  تاریخ  16
    است صحیح دانشجو تحصیالت پایان مقطع و دانشجو تحصیالت شروع مقطع  17
    است صحیح دانشجو التحصیلی فارغ رشته  18

 وضعیت
 تسویه
  حساب

    .است گردیده فعال 12230پردازش در دانشجو حساب تسویه شود می تایید  19

  20  بارگذاري
 یا و ضروري غیر مدارك .شد بارگذاري دانشجو الکترونیکی هپروند در و شده اسکن اینجانب سوي از ارسالی مدارك تمامی

  .گردید حذف و بررسی نیز شده، بارگذاري اشتباه مدارك
  

  
      

  :آموزشی خدمات کارشناس امضاي و نام  است تائید مورد فوق مراتب  آموزشی خدمات اداره
  

  1         /     /    :تاریخ

 


