باسمه تعالی
دانشگاه اراک
تاریخ:

فرم مراجعه فوری به استاد مشاور

شماره:

دفتر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

استاد هحتزم هشاٍر :سرکار خانم دکتر /جناب آقای دکتر .................................
داًشجَ آقای  /خاًن ...............................با هشخصات سیز جْت راٌّوایی ٍ هشاٍرُ خذهتتاى هؼزفی هی گزدد  .لذا خَاّشوٌذ است با تکویل
فزم ٍ ارائِ گشارش هختصز اس هشکل ( هشکالت ) ًاهبزدُ ایي دفتز را در خذهات رساًی بْتز بِ ایي ػشیشاى یاری فزهائیذ.
ًام ٍ ًام خاًَادگی .........................هقغغ تحصیلی..............:رشتِ .....................:داًشکذُ ............:ش.د................. .رسهٌذُ:
.......درصذ

جاًباس:

فزسًذ شْیذ:

ّوسز شْیذ:

هذت..........:هاُ

آسادُ:

قبال اس ّوکاری شوا در ایي خصَص تشکز ٍسپاسگشاری هی ًواین.
دکتز احوذ ّوتا
سزپزست ستاد اهَر داًشجَیاى شاّذ ٍ ایثارگز

( این برگه را می توانیذ از طریق دانشجو  ,دبیرخانه و یا مراجعه شخصی به دفتر ستاد ارسال فرماییذ ).
 لغفا هَضَع هَرد هشاٍرُ را ػالهت سدُ ٍ یا با تَضیح هختصز شزح دادُ شَد .
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داًشجَ ًیاس بِ راٌّوایی در اًتخاب ٍاحذ داشت کِ در ایي هَرد راٌّوایی گزدیذ .
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داًشجَ بزای یک ترم /دو ترم هشزٍط شذُ است ٍ در ایي خصَص ًیاس بِ راٌّوایی داشت .
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داًشجَ سِ تزم هشزٍعی داشتِ ٍ اخزاج هی باشذ  .راٌّوایی شذ

ػَدت بِ دفتز ستاد
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داًشجَ در درٍس خاص ًیاس بِ تقَیت دارد .راٌّوایی شذ
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بِ هٌظَر تقَیت بٌیِ ػلوی داًشجَ پیشٌْاد هی گزدد در درس ( درٍس )  ......................................................................بِ هذرسی

هَارد دیگز
هَارد دیگز

بِ دفتز ستاد ػَدت دادُ شذ

خاًن دکتز  /آقای دکتز  ....................................................................شزکت ًوایذ  .با استاد ( اساتیذ ) هزبَعِ ّواٌّگ گزدیذُ است
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با تَجِ بِ سَابق  ,داًشجَ پیشزفت تحصیلی دارد  .کن
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داًشجَ دارای پیشزفت تحصیلی بسیار ػالی است ٍ قابل تشَیق هی باشذ  .کن
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داًشجَ هشکل اساسی در تحصیل دارد ٍ پیشٌْاد هی شَد ,

تغییز رشتِ
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هتَسظ

ساػات هشاٍرُ بیشتز

سیاد
یک تزم هزخصی

داًشجَ دارای هشکالت رٍحی ٍ ػاعفی هَثز بز ٍضؼیت تحصیلی هی باشذ  ,پیشٌْاد هی شَد :
هَارد دیگز

( لغفا تَضیح دّیذ ) ...........................

داًشجَ دارای هشکالت هالی هَثز بز ٍضؼیت تحصیلی هی باشذ  ,پیشٌْاد هی شَد :

یک تزم هزخصی
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سیاد

ارجاع بِ کویسیَى هَارد خاص

بِ هزکش هشاٍرُ داًشگاُ راٌّوایی شَد
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هتَسظ

خیلی سیاد

هزاجؼِ بِ دفتز ستاد

هزاجؼِ بِ هزکش هشاٍرُ داًشگاُ

داًشجَ ًیاس بِ راٌّوایی جْت اداهِ تحصیل در هقاعغ تحصیالت تکویلی داشت کِ در ایي هَرد راٌّوایی گزدیذ .
 در صَرت ًیاس بِ تَضیحات کتبی لغفا اس پشت بزگِ استفادُ ًواییذ.
ًام ٍ ًام خاًَادگی استاد هشاٍر
اهضا  -تاریخ

