کاربرگ درخواست دانش آموختگی
امور آموزشی دانشگاه
به شماره دانشجویی

اینجانب

با اطالع كامل از كليه

رشته

تعهد و درخواست توسط دانشجو تکمیل گردد

مقررات و ضوابط دانشگاه صنعتی كرمانشاه و قبول بدون قيد و شرط كليه این مقررات ،صحت مدارك و اطالعات ارائه شده و یا ثبت شده در
سيستم گلستان آن دانشگاه شامل -1 :اطالعات شناسنامه ای -2 ،شماره تلفن همراه و منزل  -3 ،آدرس پستی -4 ،كدپستی  -5ایميل  ،را
تأیيد می نمایم و عواقب احتمالی هرگونه مغایرت اطالعاتی را پذیرفته و آن را بر عهده ميگيرم و درخواست انجام مراحل فارغ التحصيلی را
دارم/.

ضمنا اینجانب از تکميل مدارك پرونده خود با مراجعه به دبيرخانه آموزش دانشگاه و از چگونگی اعمال قانون سال  . 33مبنی بر بی
اثر شدن دروس افتاده در معدل كل اطالع كامل دارم.

امضا و اثر انگشت دانشجو
تاریخ

کارشناس محترم دبیرخانه آموزش دانشگاه
الف)
مدارك تحصيلی و واحدهای گذرانده كامل می باشد/.
آموزش دانشکده

تاریخ تکميل مدارك توسط دانشجو و امضا كارشناس

ب)
بدینوسيله پرونده تحصيلی دانشجو در دانشکده تکميل  ،و صورت جلسه تکميل شده به همراه پرونده بپيوست ارسال می شود/.

تاریخ ارسال پرونده و امضا

شماره :
تاریخ:

اداره دانش آموختگان دانشگاه
بدینوسيله پرونده تکميل شده دانشجو به شرح زیر ،جهت اقدام الزم ارسال می شود/.
دبیرخانه آموزش

 6قطعه عکس
تصویر کارت معافیت
تصویر کارت پایان خدمت
معافیت تحصیلی
تصویر شناسنامه
تصویر کارت ملی

اصل مدارک پیش دانشگاهی و متوسطه و تصویر هر کدام
کارنامه دوره پیش دانشگاهی ومتوسطه و تصویر آن
تاییدیه ارزش تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی
صورتجلسه فارغ التحصیلی

امضا دبیرخانه آموزش

مدرك تحصيلی زیر در تاریخ
كاردانی/كارشناسی/كارشناسی ارشد رشته

دانش آموخته ی مقطع

به آقا /خانم
تحویل گردید.

تعهد  ،اداره دانش آموختگان

نامه اتمام معافیت تحصیلی
گواهی نامه موقت پایان تحصیالت
اصل دانش نامه مربوطه
ریز نمرات تایید شده
ریز نمرات " صرفا جهت ارائه به"..............................................................

امضا و اثر انگشت دانشجو

