
 

 
 تحصیالت تکمیلی

 مجوز افزایش سنوات تحصیلی نیمسال  دهم در خواست کاربرگ

  دکتری دورۀ برای دانشجویان  
 ( 6931بهار )ویرایش 

 6/8د/شناسه: 

 شماره:

 تاریخ:

 :پیوست

                               :استاد / استادان راهنمای محترم

با توجهه بهه دلیهک  کهر شه ه در  یهر  ...........................گرایش /دانشجوی مقطع دکتری رشته  .............به شماره دانشجویی ................ ......................................اینجانب.

 دارم.  ...........را........تحصیلی ......... سال دوم اول برای نیمسال دهم  نیمسالدرخواست مجو  ثبت نام 

                                                                                                              دالیل:

 نام وامضاء دانشجو:                                                             

 تاریخ:                                         

 :/ مشاور محترم پردیس آزادیدانشکده محترم / معاونگروه  محترم ریمد

 . شود.  موافقت نمیشود با افزایش سنوات تحصیلی نیمسال دهم دانشجو به دلیک  یر موافقت می 

  دالیل:
   

                                                   راهنما: / استاداننام وامضاء استاد

                                                                                              :خیتار                                                                                       

 :پردیس آزادی محترم / رئیس مستقل دانشکده محترم معاون/  پردیس محترممعاون 

 . ش  مخالفت.   ش به دلیک  یر موافقت  پردیس آ ادی/ گروه بخش / شورای ......... ...................درجلسه مورخبا افزایش سنوات تحصیلی نیمسال دهم  

 دالیل:

 

 : / مشاور پردیس آزادی گروه / مدیرنام و امضاء معاون دانشکده                                  :نام و امضاء رئیس بخش  

                                                                                تاریخ:                                                           :خیتار     

 

 اداره محترم آموزش دانشکده مستقل/ پردیس: 
 ضمن تأیی  مراتب فوق اق ام مقتضی به عمک آی . 

 

 پردیس آزادی / رئیس مستقل دانشکده معاون/  پردیسمعاون نام و امضاء   

 :خیتار                                             
 

 

 کتریدشی زنامه آموموادی از آیین

 شهورای گهروهرئهیس بخهش، کافی توسط دانشجو و به شهر  موافقهت اسهتاد راهنمها، ک با ارائه دلی ال دهم،در خصوص سنوات نیمس

 ۀی افزایش سنوات تحصیلی طبق برنامهدانشک ه، تکمیک و ارائه به موقع گزارش کار پیشرفت کار رساله، تکمیک و ارائه فرم تقاضا / مستقک

موافقهت بها تم یه  سهنوات نیمسهال دههم امکان ص ور مجهو  سهنوات نیمسهال دههم وجهود دارد.  ،تحصیالت تکمیلی مانبن ی مصوب 

اداره آمهو ش دانشهک ه رو  قبک ا  شروع ثبت نام نیمسال دههم بهه  51، بای  ح اقک دانشک ه مستقک/ پردیسدانشجویان متقاضی توسط 

مخالفهت بها تم یه  سهنوات نیمسهال دههم در واقهع ، دانشک ه مستقک / پردیسارسال شود. ع م وصول به موقع موافقت  مستقک/ پردیس

 گردد. می محسوبدانشجو 
 

                                                 
 


