
 1فرم شماره                                                       
 دانشگاه علوم پزشكي كاشان                                                                                                                                             

 ..................    دانشكده 
 برگ مشخصات دانشجو مخصوص استاد راهنما

معـدل  .................. مقطـع ......................       رشته تحصيلي .............................شماره دانشجويي ................ نام پدر .....................................نام ونام خانوادگي      
................ نـوع ديـپلم   ..............   تعداد فرزندان            متاهل        مجرد: وضعيت تاهل ................... سهميه قبولي ............... معدل كارداني ............. ديپلم

 ...............................رتبه كنكور.................... ......محل اخذ ديپلم...................معدل كل ديپلم..................... معدل كتبي ديپلم............. سال اخذ ديپلم
 ....................................................................................................................          آدرس محل سكونت دائمي وتلفن    دوره شبانهدوره روزانه 

 ..................................................................................................................................................................................آدرس محل سكونت فعلي وتلفن
 ترم سوم ترم دوم ترم اول

تعداد  نام درس رديف
 واحد

تعداد  نام درس رديف
 واحد

تعداد  نام درس رديف
 واحد
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2   2   2   
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4   4   4   

5   5   5   

6   6   6   

7   7   7   

8   8   8   

9   9   9   

10   10   10   

11   11   11   

12   12   12   

  جمع واحد  معدل  جمع واحد  معدل  جمع واحد  معدل

 تعداد واحدهاي پاس نشده رديف تعداد واحدهاي پاس نشده رديف
 

 تعداد واحدهاي پاس نشده رديف
 

1   1   1   

2   2   2   

 تعداد واحدهاي حذف شده رديف تعداد واحدهاي حذف شده رديف تعداد واحدهاي حذف شده رديف

1   1   1   

2   2   2   

 تعداد واحدهاي اضافه شده رديف تعداد واحدهاي اضافه  شده رديف تعداد واحدهاي اضافه  شده رديف

1   1   1   

2   2   2   

             ترم ششم           ترم پنجم         ترم چهارم      ترم سوم        ترم دومترم اول:   مشروط
 

 جاي عكس



 ترم ششم ترم پنجم ترم چهارم

تعداد  نام درس رديف
 واحد

تعداد  نام درس رديف
 واحد

 تعداد واحد نام درس رديف

1   1   1   

2   2   2   

3   3   3   

4   4   4   

5   5   5   

6   6   6   

7   7   7   

8   8   8   

9   9   9   

10   10   10   

11   11   11   

12   12   12   

  جمع واحد  معدل  جمع واحد  معدل  جمع واحد  معدل

 تعداد واحدهاي پاس نشده رديف تعداد واحدهاي پاس نشده رديف
 

 تعداد واحدهاي پاس نشده رديف
 

1   1   1   

2   2   2   

 تعداد واحدهاي حذف شده رديف تعداد واحدهاي حذف شده رديف تعداد واحدهاي حذف شده رديف

1   1   1   

2   2   2   

 تعداد واحدهاي اضافه شده رديف تعداد واحدهاي اضافه  شده رديف تعداد واحدهاي اضافه  شده رديف

1   1   1   

2   2   2   

 
.................................................................................................................................................................................:.................توضيحات

................................................................................................................................................................................................................... 
 

فارغ التحصـيل   .............از اين دانشكده با معدل    ............................در تاريخ .........................................آقاي/ دانشجو خانم 
 .انصراف از تحصيل داد/شد

 
                                                                                                                                      تاريخ

 نام وامضاي استادراهنما
 
 
 



 
 2فرم شماره 

 
 ............ شماره دانشجويي............. مقطع................رشته تحصيلي......... ............ ........نام ونام خانوادگي دانشجو

     شبانهروزانه:  دوره 

 
******************************************************************* 

 
س خاص در ترم جاري، خدمات ارائه شده جهت رفع مشكل وساير موارد توسـط اسـتاد                 علت عدم موفقيت در يك در      :ترم اول 

 .راهنما قيد شود
 
 
 
 

 :نظريه نهايي استاد راهنما در ترم جاري
 
 

******************************************************************* 
ارائه شده جهت رفع مشكل وساير موارد توسـط اسـتاد            علت عدم موفقيت در يك درس خاص در ترم جاري، خدمات             :ترم دوم 

 .راهنما قيد شود
 
 
 
 

 :نظريه نهايي استاد راهنما در ترم جاري
 
 

******************************************************************* 
اير موارد توسط اسـتاد     علت عدم موفقيت در يك درس خاص در ترم جاري، خدمات ارائه شده جهت رفع مشكل وس                 :ترم سوم 

 .راهنما قيد شود
 
 

 :نظريه نهايي استاد راهنما در ترم جاري
 



علت عدم موفقيت در يك درس خاص در ترم جاري، خدمات ارائه شده جهت رفع مشـكل وسـاير مـوارد توسـط                        :ترم چهارم 
 .استاد راهنما قيد شود

 
 
 

 :نظريه نهايي استاد راهنما در ترم جاري
 
 

******************************************************************* 
علت عدم موفقيت در يك درس خاص در ترم جاري، خدمات ارائه شده جهت رفع مشكل وساير موارد توسط استاد                     :ترم پنجم 

 .راهنما قيد شود
 
 
 
 
 

 :نظريه نهايي استاد راهنما در ترم جاري
 
 

******************************************************************* 
علت عدم موفقيت در يك درس خاص در ترم جاري، خدمات ارائه شده جهت رفع مشكل وساير موارد توسط استاد                    : ترم ششم 

 .راهنما قيد شود
 
 
 
 
 

 :نظريه نهايي استاد راهنما در ترم جاري
 
 
 
   
 

مانام وامضاي استاد راهن



 


