
 

 

 

 و انضباطیرم استعالم آموزشی ف 

 ............ کانون فرهنگیسس ؤت مأهیاعضای 

 استعالم آموزشی: ـ1

 ...................................................... شماره دانشجویی به  ................................................................جناب آقای/ سرکار خانم  شود  می بدینوسیله گواهیالف: 

                □ نیستند      □ مرکز هستندسال جاری مشغول به تحصیل در  در ـ1

                               □ اند نگذرانده      □ اند ندهاگذر )به استثنای مقاطع تحصیالت تكمیلی(را  حداقل یك نیم سال تحصیلی ـ2

               □ اند شده      □ اند نشده  سال تحصیلی غیر متوالی مشروط سال تحصیلی متوالی یا سه نیم از لحاظ آموزشی به صورت دو نیم  ـ3

 ......................................................به شماره دانشجویی  .......................................... ......................جناب آقای/ سرکار خانم  شود  بدینوسیله گواهی می ب:

                □نیستند       □سال جاری مشغول به تحصیل در مرکز هستند  ـ در1

                               □اند  نگذرانده      □اند  ـ حداقل یك نیم سال تحصیلی را )به استثنای مقاطع تحصیالت تكمیلی( گذرانده2

               □اند  شده      □اند  سال تحصیلی غیر متوالی مشروط  نشده سال تحصیلی متوالی یا سه نیم ـ  از لحاظ آموزشی به صورت دو نیم3

 ......................................................به شماره دانشجویی  .......................................... ......................جناب آقای/ سرکار خانم  شود  بدینوسیله گواهی میج: 

                □نیستند       □سال جاری مشغول به تحصیل در مرکز هستند  ـ در1

                               □اند  نگذرانده      □اند  ـ حداقل یك نیم سال تحصیلی را )به استثنای مقاطع تحصیالت تكمیلی( گذرانده2

               □اند  شده      □اند  سال تحصیلی غیر متوالی مشروط  نشده سال تحصیلی متوالی یا سه نیم ـ  از لحاظ آموزشی به صورت دو نیم3

 

 مرکزاداره آموزش مهر و امضای  ........................................تاریخ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                

 استعالم انضباطی: ـ2

 ......................................................به شماره دانشجویی  ....................................... ......................جناب آقای/ سرکار خانم  شود  بدینوسیله گواهی میـ  الف

   □نیستند       □هستند   دارای سابقه محكومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده

 ......................................................به شماره دانشجویی  ....................................... ......................جناب آقای/ سرکار خانم  شود  بدینوسیله گواهی می ب ـ

 □نیستند       □هستند   دارای سابقه محكومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده

 ......................................................به شماره دانشجویی  ....................................... ......................جناب آقای/ سرکار خانم  شود  می بدینوسیله گواهی ج ـ

 □نیستند       □هستند   دارای سابقه محكومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده

 

 مهر و امضای شورای بدوی انضباطی/ کمیته انضباطی  ...............................................تاریخ  

  

 باسمه تعالی

 مرکز آموزش عالی المرد

 مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

 


