
 

 باسمه تعالی

شرح ه ب و حکم قطعیمورد بررسی قرار گرفت  تجدید نظرشورای توسط  08/12/1401دانشجویان در جلسه مورخه  1401-1ترم حکم  انضباطی تخلفات آموزشی  

  زیر صادر گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه تجدید نظرشورای                              

    

 

 حکم انضباطی نام درس شماره دانشجویی ردیف

 % در کارنامه( 25)درج نمره  5بند  12ماده  برنامه نویسی کامپیوتر  140011125313 1

 % در کارنامه( 25)درج نمره  5 بند 12ماده  برنامه نویسی کامپیوتر 9711125048 2

 % در کارنامه( 25)درج نمره 5بند 12ماده  کارگاهیمدیریت و تشکیالت  14011002 3

 (تذکر کتبی و درج در پرونده )4بند  12ماده  کییارتعاشات مکان 9811181301 4

 % در کارنامه( 25)درج نمره 5بند 12اده م ع انسانیمنابمدیریت  140011166309 5

 % در کارنامه( 25)درج نمره 5بند 12اده م مدنی  1ه ققواعد ف 1401111604079 6

 % در کارنامه( 25)درج نمره 5بند  12ماده  ارتعاشات مکانیکی  9911181313 7

 % در کارنامه( 25نمره  )درج5بند 12ماده  حسابداری بخش عمومی  98111641042 8

 % در کارنامه( 25)درج نمره 5بند  12ماده  طرح روانشناسی محیط  9811159028 9

 % در کارنامه( 25درج نمره  )5بند  12ماده  مبانی حسابداری عمومی  9911141385 10

% در کارنامه( 25)درج نمره 5بند  12 ماده حقوق تجارت  1401111641112 11  

% در کارنامه( 25)درج نمره 5بند  12اده م ی فرهنگی آیین دار 99111604113 12  

 )در پرونده درج نشود( 1بند  12ماده  2حقوق مدنی  1401111612047 13

% در کارنامه( 25)درج نمره 5بند  12ماده  حقوق تجارت  1401111641052 14  

% در کارنامه( 25)درج نمره 5بند  12ماده  یه عمومیلما 1400111631023 15  

 % در کارنامه( 25درج نمره  )5بند  12ماده  حقوق تجارت  1401111641130 16

 % در کارنامه( 25)درج نمره  5بند  12اده م 1ه اصول قف 1401111604040 17

 % در کارنامه( 25)درج نمره  5بند  12ماده  حقوق تجات  1401111641076 18

 % در کارنامه( 25)درج نمره 5بند  12ماده  1اصول فقه  1401111604075 19

 % در کارنامه( 25)درج نمره 5بند  12ماده  های روانشناختی ه آموز 9911160310 20

 % در کارنامه( 25)درج نمره 5بند  12ماده  اصول مبانی معماری  140011125057 21

 % در کارنامه( 25)درج نمره 5بند  12ماده  حقوق تجاری  1401111604311 22

 % در کارنامه( 25)درج نمره 5بند  12ماده  تجهیزات عمومی 98111401080 23

 (توبیخ کتبی بدون درج در پرونده)2بند  12ماده  ژیک تمدیریت استرا 1401111607043 24

 (تذکر کتبی درج در پرونده ) 4بند  12ماده  روانشناسی کودکان ناتوان  98111606025 25

 % در کارنامه( 25)درج نمره 5بند  12ماده  2مدار های الکتریکی  1400111401336 26

 )در پرونده درج نشود( 1بند  12ماده  1مدارهای الکتریکی  1400111401064 27

 (تذکر کتبی درج در پرونده ) 4بند  12ماده  حقوق رسانه 97111604057 28

 (درج در پروندهبدون تذکر کتبی  ) 2بند  12ماده  2معماری معاصر  9811153307 29

 )در پرونده درج نشود( 1بند  12ماده  اصول فقه  1400111612028 30


