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بسمه تعالی
فرم تقاضای تصحیح مجدد ورقه امتحانی
این قسمت توسط دانشجو تکمیل و به مدیر گروه تحویل شود
مدیر محترم گروه :
جناب آقای/سرکار خانم :

باسالم
احتراماٌ ،این جانب  .................................دانشجوی رشته  ........................................ورودی سال  ......................به شمارر دانشجویی .............................
که در درس  ....................................مربوط به استاد ارجمند  ...................................نمرر  ...........................اخذ نمودر ام ،درخواست تصحیح مجدد
ورقه امتحانی خود را توسط استاد معتمد گروه دارم.
□
تاریخ درخواست
امضاء

نظر شورای گروه آموزشی

پیرو درخوا ست آقای  /خانم  ......................................دان شجوی ر شته  ...........................................ورودی ....................با مو ضوع ت صحیح مجدد ورقه
امتحانی خود را تو سط ا ستاد معتمد گروه در درس  ..........................................در جلسههه شههورای رور مور  .........................موافقت □ و جناب
آقای/سرکار خانم  .............................................به پیشنهاد رور انتخاب ردیدمخالفت □ می ردد
دلیل مخالفت :
نظر استاد معتمد

مدیر محترم گروه با سالم
احتراماً ،پیرو درخوا ست آقای  /خانم  ......................................دان شجوی ر شته  ...........................................ورودی ....................بر ه امتحانی نامبردر در
درس  ..........................................بر اساس مواد شش انه زیر مجداً بررسی شدر و نتیجه بشرح زیر اعالم می ردد.
-1محاسبه مجدد و دقیق بارم نمرات
-2احتساب نمرر سوال  ..........................در جمع نمرات
-3تصحیح سوال ..............................
-4بررسی مجدد و دقت کافی در جمع نمرر ذاری
-5مرور مجدد و دقت کافی در جمع نمرات.
 -6نمرر ذاری یکی از صفحات یا بر ه های امتحانی که تصحیح نگردیدر بود.
 -7سایر موارد .................................................................... :

باتوجه به تصحیح دقیق بر ه امتحانی و عدم اشتبار در آن نمرر دانشجو قابل تغییر نیست.
امضاء استاد
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باتوجه به بند  .............نمرر نامبردر از  ....................به  ....................تغییر مییابد .لذا مراتب جهت طرح در شورای آموزش و تصمیم
یری نهائی اعالم می ردد.
امضاء استاد

نتیجه شورای آموزشی دانشگار (در صورت تغییر نمرر توسط استاد)
مراتب فوق در تاریخ  ................در جلسه شورای آموزشی دانشگار مطرح ردید و باتوجه به نظر استاد و بررسی اوراق امتحانی دانشجو
نتیجه زیر حاصل شد.
رای نهایی
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

دبیرشورای آموزشی

