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 1/11/49                                                                            بسمه تعالی 
 کاربرگ های جدید آموزشیلیست 

 صفحه  عٌَاى شماره کاربرگ ردیف

 148 سْویِ ضاغل 101 1

 149 تاییذ هعذل بزای داًص آهَساًی کِ گَاّی پایاى تحصیالت دٍرُ هتَسغِ آًْا صادر ًطذُ است 102 2

 151 است. ذُتاییذ هعذل بزای داًص آهَختگاى ٍ داًطجَیاى ًین سال آخز هتقاضی ضزکت در پذیزش دٍرُ هٌْذسی فٌاٍری کِ هذرک کارداًی آًْا صادر ًگزدی 103 3

 151 تعْذ بزای پذیزفتِ ضذگاى دارای هغایزت  104 4

 152-153 تاییذ هعذل داٍعلباى رتبِ اٍل دٍرُ کارداًی جْت ضزکت در پذیزش بزگشیذگاى علوی 105 5

 154 تاییذ تزاس هعذل هقغع کارداًی داًطجَیاى ًوًَِ کطَری جْت استفادُ اس تسْیالت پذیزش داًطجَ 106 6

 156-158 هطخصات بزرسی صالحیت عوَهی داٍعلباى پذیزش بزگشیذگاى علوی )غیز هتوزکش( 107 7

 159-161 پیص ًَیس تقاضا ًاهِ ثبت ًام در پذیزش بزگشیذگاى علوی دٍرُ هٌْذسی فٌاٍری ٍ دٍرُ کارضٌاسی حزفِ ای )ًاپیَستِ( 108 8

 161-162 پیص ثبت ًام پذیزفتِ ضذگاى کارداًی/کارضٌاسی  109 9

 163-164 تعْذ ًاهِ  -دبیزخاًِ ضَرای اًضباعی داًطگاُ 110 11

 165-166 کاربزدی تحت ًظارت  داًطگاُ–دستَرالعول تطکیل پزًٍذُ آهَسضی داًطجَیاى کلیِ هزاکش آهَسش علوی  111 11

 167-168 رٍکص پزًٍذُ آهَسضی هقغع هٌْذسی فٌاٍری ارضذٍ کارضٌاسی حزفِ ای ارضذ 112 12

 169-171 رٍکص پزًٍذُ آهَسضی هقغع هٌْذسی فٌاٍری ٍ کارضٌاسی حزفِ ای  113 13

 171-172 رٍکص پزًٍذُ آهَسضی هقغع کارداًی فٌی ٍ کارداًی حزفِ ای 114 14

 173-176 اًصزاف اس تحصیل 201 15

 177-178 درخَاست هعافیت تحصیلی 202 16

 181-182 درخَاست تجذیذ ًظز 203 17

 181-182 درس/حذف تزمحذف  204 18

 183-184 تعْذ ًاهِ داًطجَیاى یک تزم هطزٍط 205 19

 185 ابالغیِ هحزٍم اس تحصیل  206 21

 186 اخغار داًطجَیاى هطزٍط 207 21

 187 اخغار عذم هزاجعِ بِ هزکش آهَسش جْت ثبت ًام ٍ اًتخاب ٍاحذ 208 22

 188 هفقَدی گَاّیٌاهِ(استطْاد هحلی) 209 23

 189 درخَاست هعادل ساسی درٍس 210 24

 191 گَاّی اضتغال بِ  تحصیل 211 25

 191 تفاّن ًاهِ ّوکاری آهَسضی -کار بزگ ّای درس کاربیٌی 1-212 26

 193 تعْذ کاربیي-کار بزگ ّای درس کاربیٌی 2-212 27

 194 ارسضیابی تحقیك اّذاف درس کاربیٌی -کار بزگ ّای درس کاربیٌی 3-212 28

 195-197 گشارش کاربیٌی-کار بزگ ّای درس کاربیٌی 4-212 29

 199 هعزفی بِ کارٍرسی-کاربزگ ّای کارٍرسی 1-213 31

 211 گشارش پیطزفت ّفتگی-کاربزگ ّای کارٍرسی 2-213 31

 212 گشارش پیطزفت هاّاًِ-کاربزگ ّای کارٍرسی 3-213 32

 213 کارٍرس تَسظ هزبیارسیابی ًْایی -کاربزگ ّای کارٍرسی 4-213 33

 214 ارسیابی ًْایی کارٍرستَسظ هذرس-کاربزگ ّای کارٍرسی 5-213 34

 215 ارسیابی ًْایی کارٍرس-کاربزگ ّای کارٍرسی 6-213 35

 216-217 اًتقال  تَأم با تغییز رضتِ-گار بزگ ّای دبیزخاًِ ضَرای هَارد خاظ 214 36

 218-219 تغییز رضتِ در هقغع کارضٌاسیتغییز رضتِ هقغع کارداًی یا  215 37

 211-212 تحصیلی/باسگطت بِ تحصیلافشایص سٌَات  216 83

 212-214 ابالغیِ هذرساى 217 84

 215-218 کاربزگ ضَابظ آهَسضی )ًسخِ هخصَظ داًطجَ( 218 94
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 لیست عناوین کار برگ های جدید آموزشی 

 صفحه  عٌَاى ضوارُ کاربزگ ردیف

 219-222 پزًٍذُ  آهَسضی( کاربزگ ضَابظ آهَسضی )ًسخِ هخصَظ 218 91

 223-226 خالصِ ٍضعیت تحصیلی داًطجَ )کویسیَى هَارد خاظ( 219 91

 227-228 اًتقال در صَرت عذم حذ ًصاب  اس سایز استاًْا بِ  استاى تْزاى ٍ بیي هزاکش استاى تْزاى 220 98

 229-231 اًتقال تَام با تغییز رضتِ در صَرت عذم حذ ًصاب -دبیزخاًِ ضَرای هَارد خاظ 221 44

 231-233 درخَاست صذٍر هجَس ثبت ًام ٍ اًتخاب ٍاحذ با تاخیز  222 45

 234-235 درخَاست هزخصی تحصیلی  223 46

 236-241 تسَیِ حساب)ضص صفحِ ای( 234 47

 242-245 -کویسیَى هَارد خاظرٍکص پزًٍذُ هزبَط بِ  227 48

 246-247 -رٍکص پزًٍذُ هزبَط بِ هَارد ضَرای آهَسضی 229 49

 248 فزهت هصَب هزکش–صَرتجلسِ ضَرای آهَسضی  230 51

 249 فزهت هصَب ٍاحذ استاًی–صَرتجلسِ ضَرای آهَسضی  231 51

 251-251 لیست حضَر ٍ غیاب داًطجَیاى)در ساهاًِ سجاد هَجَد است( 232 52

 251-252 کارًاهِ کل)در ساهاًِ سجاد هَجَد است( 233 53

 253 رٍکص پاکت اهتحاًی 234 54

 254 عزاحی سَاالت اهتحاى 236 55

 255-256 پاسخٌاهِ اهتحاًی )فزهت پاسخٌاهِ( 237 56

 257 صَرتجلسِ اهتحاى  238 57

 258 صَرتجلسِ فک پلوپ بستِ حاٍی سَاالت اهتحاًی 239 58

 259-261 درخَاست اًتقال )هیْواى اس سایز استاًْا بِ استاى تْزاى( 301 59

 262-264 درخَاست اًتقال ٍ هیْواى اس استاى تْزاى بِ سایز استاى ّا  302 61

 265 درخَاست اًتقال ٍ هیْواى در سایز استاى ّا بِ غیز اس استاى تْزاى  303 61

 268-269 هزاکش داخل استاى تْزاىدرخَاست اًتقال ٍ هیْواى در  304 62

 271-271 درخَاست اًتقال ٍ هیْواى در هزاکش داخل استاى )بجش استاى تْزاى( 305 63

 272 درخَاست کذ ضٌاسِ ٍ کاربزی اتَهاسیَى صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى 306 64

 273-274 سْویِ ارساق داًطجَیی  -اعالعات سالي غذا خَری هزکش 307 65

 275 اظْار ًاهِ ٍام  داًطجَیی  308 66

 276-277 رٍکص پزًٍذُ داًص آهَختگاى کارداًی تزهی/پَدهاًی 501 67

 278-279 رٍکص پزًٍذُ داًص آهَختگاى کارضٌاسی ًاپیَستِ تزهی/پَدهاًی 502 68

 281-281 رٍکص پزًٍذُ داًص آهَختگاى کارضٌاسی پیَستِ 503 69

 282 کاربزدی –درخَاست صذٍر داًطٌاهِ داًطگاُ جاهع علوی  504 71

 283-284 رٍکص پزًٍذُ داًص آهَختگاى دٍرُ ّای هٌْذسی فٌاٍری ارضذ ٍ کارضٌاس حزفِ ای ارضذ 505 71

 


