
 

 

تعیین نمره دستاورد علمی و »، نمرۀ دستاورد علمی با مراجعه به آموزش و تکمیل کاربرگ در صورت درخواست ثبت با تأخیر نمرۀ نهایی*

 شود. تعیین می «کارشناسی ارشد نامهنمره نهایی پایان
 

 

 EP/F008شناسه مدرک:

 (1931)بهار  1ویرایش: 

 1از  1صفحات:  شماره

 
 

نهایی  ۀه برای ثبت نمرهما پنجمهلت اضافی  درخواستکاربرگ 

   *کارشناسی ارشد نامۀپایان
 

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

  نامهاستاد راهنمای محترم پایان
 

 با سالم و احترام 

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

 ......................................................................................................................................عنوان ...با نامۀ خود ... از پایان....................

 .نموده ام...........  دفاع ..................................................................

  ............................................... ...............................................................................با توجه به اینکه مقاله اینجانب با عنوان: .............
 

  ح درخواست تجدید نظر )اصالبر اساس مستندات پیوست .................................................... ارسال شده و  ۀ معتبرمجلبه

 ؛است مقاله( توسط داوران برای اینجانب ارسال شده

 بر ............................................. که در تاریخ ................................ برگزار می گردد ارسال شده و / کنفرانس / همایش  به سمینار

  ؛ماه از تاریخ دفاع مورد پذیرش قرار گرفته است 11نی ، مقاله مذکور جهت ارائه در فاصلۀ زمااساس مستندات پیوست
 

ماه دیگر  5 نامه اینجانب حداکثر به مدتثبت نمرۀ نهایی پایان کارشناسی ارشد، نامۀبر اساس مفاد آیین منمایدرخواست می

نامه بر اساس مفاد ایانبا تأخیر در سیستم گلستان ثبت شود تا موفق به کسب نمرۀ دستاورد علمی پماه(  11)جمعَا به مدت 

نامه آمیز از پایاندفاع موفقیتزمان  ،ام در این مقطع تحصیلیدانش آموختگیبا اطالع از اینکه  اینجانبشوم. مذکور نامۀ آیین

وجود  اینجانببرای طوالنی شدن روند فراغت از تحصیل  قانونی گونه منعزمانی درخواست شده فوق هیچفاصلۀ است و در 

  پذیرم.می را تمام عواقب آنمسئولیت و مطرح ندارد، این درخواست را 
 

 :و تاریخ امضا                                              :دانشجو نام و نام خانوادگی                  
 

 ............................................... /گروه / مشاور پردیس آزادیرئیس محترم بخش

مدارک ارائه  توجه به  .............. با......................... ................ استاد راهنمای خانم / آقای...، اینجانب .....................با سالم و احترام

 نمایم. درخواست فوق موافقت میشده با 
 

 :و تاریخ امضا                                              استاد راهنما: نام و نام خانوادگی                                                        

 .............................................. /رئیس محترم پردیس آزادی پردیسمعاون محترم / دانشکده مستقل محترم معاون

 گردد. مقتضی ارسال میدستور و استحضار فوق جهت  با سالم و احترام، درخواست
 

                     :و تاریخ امضا                     نام و نام خانوادگی رئیس بخش:                          

 :و تاریخ امضا                                   :/ مشاور پردیس آزادیدانشکده/معاون  نام و نام خانوادگی مدیر گروه         

 

  اداره محترم آموزش دانشکده مستقل/ پردیس:

 ضمن تأیید مراتب فوق اقدام مقتضی به عمل آید. 
 امضا و تاریخ:                                   :/رئیس پردیس آزادی پردیسمعاون  دانشکده مستقل/معاون  نام خانوادگینام و  

 


