معاونت دانشجویی و فرهنگی  -مدیریت فرهنگی و اجتماعی

رفم ردخواست ربزگاری آئین دانش آموختگی (صفحه اول)
مدیریت محترم فرهنگی اجتماعی دانشگاه بزرگمهر قائنات
سالم علیکم
احتراماً ما دانشجویان رشته  .........................................ورودی سال ( ...........................کارشناسی پیوسته/ناپیوسته) دانشگاه بزرگمهر قائنات با
امضای ذیل این نامه  ،ضمن درخواست برپائی آئین دانش آموختگی مطابق با دستورالعمل آئین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر
قائنات و با تعهد به رعایت تمامی مفاد دستورالعمل ذکر شده ،جناب آقای/سرکار خانم  ..................................................................................................با
شماره دانشجویی  .....................................................................را به عنوان نماینده تام االختیار رشته ورودی خود –که دارای شرایط مدنظر می باشد-
جهت حضور در جلسات مربوط به برگزاری آئین دانش آموختگی دانشگاه ،انعکاس متقابل نظرات و پیشنهادات و اخذ تصمیمات الزم به حضور
معرفی می نمائیم.بدیهی است تمامی نقطه نظرات ارائه شده از سوی ایشان ،نظر اکثریت جمع حاضر بوده و حق هرگونه ادعای بعدی از جمع
حاضر ملغی خواهد بود.
همچنین به استناد ماده  7-4دستورالعمل آئین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات ،لیست اسامی اساتید مدعو گروه با موافقت
اکثریت امضاکنندگان ذیل جهت حضور در مراسم مربوط به شرح ذیل پیشنهاد می شود.
ردیف

نام و نام خانوادگی استاد محترم مدعو
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*تکمیل و ارائه این فرم در مهلت مقرر مطابق با دستورالعمل آئین دانش آموختگی دانشگاه ضروری است.
*نماینده دانشجویان باید از دانشجویان ممتاز گروه بوده و نباید هیچ گونه سابقه محکومیت در شورای انضباطی داشته باشد.
*امضاء حداقل دو سوم فارغ التحصیالن هر رشته ورودی جهت اعتبار این فرم ضروری است( به تعریف فارغ التحصیل در دستورالعمل آئین دانش
آموختگی توجه گردد).
تعهدنامه نماینده دانشجوئی
اینجانب  .............................................................به شماره دانشجوئی  ...........................................به عنوان نماینده فارغ التحصیالن رشته .................................
 ،ضمن اقرار به صحت امضاء فارغ التحصیالن-آمده در صفحه دوم این فرم -و قبول مسئولیت تام و تمام صحت امضاهای جمع آوری شده ،خود را
ملزم به مطالعه دقیق دستورالعمل آئین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات و انجام تمامی امور محوله مطابق دستورالعمل
ذکرشده می دانم و تمامی عواقب احتمالی ناشی از سهل انگاری در رعایت مفاد دستورالعمل را برعهده می گیرم.
نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده فارغ التحصیالن
************************************************************************
استعالم انضباطی
بدینوسیله گواهی می گردد دانشجو  .....................................................به شماره دانشجوئی  ...............................................به عنوان نماینده دانشجویان
دارای سابقه انضباطی در کمیته انضباطی دانشگاه می باشد /نمی باشد.
توضیحات:

مهر و امضا کمیته انضباطی

رفم ردخواست ربزگاری آئین دانش آموختگی (صفحه دوم)

بدینوسیله ما امضاکنندگان ذیل ،با اطالع دقیق از مفاد آمده در صفحه اول فرم حاضر با امضای ذیل این برگه ،مندرجات مورد اشاره در صفحه اول
را تائید می نمائیم.
نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

امضاء

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

امضاء

استعالم آموزشی
بدینوسیله ضمن تائید صحت انطباق نام و نام خانوادکی با شماره های دانشجوئی ذکر شده در فوق ،گواهی می گردد تمامی افراد نامبرده دانشجوی
رشته ورودی ذکرشده در صفحه اول فرم حاضر بوده و با توجه به وضعیت درسی افراد ،مطابق تعداد سنوات مجاز و یا حداکثر یک ترم بیشتر از
مدت ذکر شده ،مشمول تعریف فارغ التحصیلی مطابق با تعاریف ذکر شده در دستورالعمل آئین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر
قائنات می باشند .همچنین تائید می شود لیست اسامی اساتید مدعو پیشنهاد شده جهت حضور در آئین مربوط در صفحه اول فرم حاضر از اساتید
مدعو این گروه آموزشی بوده و حضور ایشان از نظر اینجانب بالمانع است.
توضیحات:
مهر و امضاء مدیرگروه آموزشی

