
 

و تقاضاي بررسي وضعيت تحصيلي دانشجوي دکتري  کاربرگ

 جامع آزمونبراي برگزاري مجوز الزم 

  EP/F101شناسه مدرک:

 1041بهار ویرایش: 

 1از  1شماره صفحات: 

 
 

 

 محترم راهنما استاد

 تمامی...................... اینکه اینجانب........................................... دانشجوی دکتری رشتۀ............................. به شمارۀ دانشجویی... با توجه به

رای شرکت در ب، های تحصیالت تکمیلینامهبا شیوهمطابق حداقل معدل مورد نیاز  ،را با موفقیت گذراندهدروس دورۀ دکتری 

خواهشمند  ،ام )ثبت نام در سیستم گلستان(و در نیمسال جاری درس آزمون جامع را اخذ نموده را کسب نمودهجامع  آزمون

 در موضوعات زیر موافقت فرمایید:  جامع و امتحان آزمونشرکت اینجانب در است با 
 

 ـ ............................................................3       ـ ............................................................2ـ ..........................................................       1
 تاریخ:                                        :                    نام و امضاء دانشجو                                                                            

                       

 اداره محترم آموزش دانشکده مستقل/ پردیس:

 خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی صورت گیرد. مراتب فوق مورد تأیید است ، 

  با توجه به موضوع در نظر گرفته شده برای رساله دانشجو، الزم است تغییراتی به شرح زیر در موضوعات پیشنهادی دانشجو

 گرفته شود.  برای امتحان جامع در نظر

 ـ ............................................................3ـ ............................................................       2ـ ..........................................................       1
 تاریخ:                                                              راهنما: استادامضاء  نام و                                                                    

 

 دانشکده / مدیرگروه مستقل:نام و امضاء معاون                                                               و امضاء رئيس بخش / مدیرگروه:نام 

 : پردیس آزادي مشاور/ مستقل / معاون محترم دانشکده مدیر محترم گروه

 شود:. بررسی شد و نتیجه به شرح زیر اعالم میدانشجوی نامبرده در تاریخ.....................................وضعیت تحصیلی 
 

 )........ واحد( را گذرانده / نگذرانده است. ـ تمام واحدهای آموزشی بر اساس سرفصل مصوب1

 کسب نموده / ننموده است.     نامه تحصیالت تکمیلی رازم مطابق با شیوهالـ معدل 2

 اخذ نموده است.   بار دوم     برای بار اول  آزمون جامع را ،ـ دانشجو در نیمسال جاری3
 

 ..     مجاز نيستون جامع نامبرده بالمانع استنتيجه نهایي: برگزاري آزم

 دالیل:

 

 
 

 تاریخ:                                  اداره آموزش دانشکده مستقل/ پردیس:رئيس  امضاءنام و            

 

آموزش دانشکده  وسط ادارهت پس از تایيد نهایي اده شود ودتحویل گروه مدیر استاد راهنما و سپس به رئيس بخش / باید توسط دانشجو به  ین کاربرگا *

 شود.  و بارگذاري بایگاني در پرونده الکترونيکي دانشجومستقل / پردیس 


