
 

 

 شود. تعیین می 9و تکمیل کاربرگ شماره ک /  ، نمرۀ دستاورد علمی با مراجعه به آموزشدر صورت درخواست ثبت با تأخیر نمرۀ نهایی *

 
       7/ک شناسه: 

 

 درخواست ثبت با تأخیر نمرۀ نهایی کاربرگ 

  *کارشناسی ارشد نامۀپایان
 (6991ویرایش بهار )

 
 تحصیالت تکمیلی

 

 سرکار خانم / جناب آقای.............................................

 نامه استاد محترم راهنمای پایان
 

 با سالم و احترام 

به شماره دانشجویی ............................ .................................... دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ .........................  اینجانب

 ............................................................................................................عنوان .....با نامۀ خود ... از پایان...........که در تاریخ ............

 کارشناسی ارشد، نامۀبر اساس مفاد آیین منمای، درخواست میخواهم کرد.................................................................. دفاع 

ا تأخیر در سیستم گلستان ثبت شود تا در صورت امکان موفق به ماه ب 6 به مدت ،نامه اینجانبثبت نمرۀ نهایی پایان

شوم در این شوم. در ضمن اینجانب متعهد میمذکور نامۀ نامه بر اساس مفاد آیینکسب نمرۀ دستاورد علمی پایان

حدید و نامه را بر اساس صالزمانی تمام سعی و تالش خود را به عمل آورم تا دستاورد علمی مستخرج از پایانفاصلۀ 

با اطالع  اینجانب. علمی برسانم ۀیید جامعأنامه به تهای مندرج در آیینبه یکی از صورت عالیتحت راهنمایی جناب

زمانی فاصلۀ نامه است و در آمیز از پایاندفاع موفقیتزمان  ،ام در این مقطع تحصیلیدانش آموختگیاز اینکه 

وجود ندارد، این  اینجانببرای طوالنی شدن روند فراغت از تحصیل  قانونی گونه منعدرخواست شده فوق هیچ

  پذیرم.می را تمام عواقب آنمسئولیت و مطرح درخواست را 
 

 :دانشجو نام و نام خانوادگی                                               

 :امضا و تاریخ                                                
 

 

 اظر محترم تحصیالت تکمیلین

.............. با درخواست فوق ..................................... استاد راهنمای خانم / آقای.......، اینجانب .....................با سالم و احترام

 نمایم. موافقت می
 :راهنما استاد نام و نام خانوادگی                                         

 امضا و تاریخ:                                               

 
 

 پردیس دانشکده مستقل/ اداره محترم آموزش

ذکر است که دفاع از  قابلگردد. مقتضی ارسال میدستور و استحضار با سالم و احترام، درخواست فوق جهت 

و  .........................گزار و نمره آن بدون احتساب نمره دستاورد علمی برابر با عدد بر.......................... نامه در تاریخ پایان

 تعیین گردید.و با درجه .......................... ......................................حروف 

 :ناظر تحصیالت تکمیلینام و نام خانوادگی     

 امضا و تاریخ:                                           
 


