
  
  

  دکتریمجوز اضافه سنوات در دوره برگ درخواست 
  

تمديد سنوات .زمان ارائه درخواست تمديد سنوات حداکثر يک ماه پيش از شروع نيمسال جديد می باشد .نيمسال تحصيلی می باشد  ۸سال يا  ۴طول دوره تحصيل در مقطع دکتری تخصصی : تذکر

  .است انجامدر کميسيون موارد خاص دانشگاه و با اخذ شهريه قابل پس از تاييد دانشکده و پرديس تمديد سنوات نيمسال دهم .قابل انجام استنيمسال نهم با تاييد استاد راهنما در دانشکده 

  : گروه آموزشی    : دانشکده

  : نام و نام خانوادگی

  :شماره دانشجويی

  :نيمسال ورود

  :مورد درخواست نيمسال

  : تعداد کل ترم تا کنون

  :حد اصلی گذراندهتعداد وا 

  :تعداد واحد پيش نياز گذرانده

  :معدل کل تا کنون بدون پيش نياز 

  :تعداد ترم مشروط تا کنون

  ):شماره ترم(متقاضی ترم 

  :دفاع از پروپزالتاريخ 

  :رسالهراهنمای  اتيدنام اس

  

  :دانشجوتاريخ تقاضای تمديد توسط 

  :تاريخ آخرين فرصت مجاز قبلی 

  تاريخ شروع تا پايان مجوز پزشکی   تاريخ تأييديه پزشکی   زشکی داشته است؟ آيا دانشجو مشکل پ

  :عنوان پايان نامه

  تاييد کارشناس آموزش     امضاء دانشجو  و تاريخ                                                                                                        

  )در صورت موافقت دانشگاه يا تمديد(متضمن توجيه و ذکر دالئل و تاريخ تقريبی دفاع  : رسالهد راهنمای يتانظر استوجيه و 

  

  

  نام خانوادگی استاد راهنمای دوم ی اول                                                                             نام ونام و نام خانوادگی استاد راهنما

  و امضاء تاريخ     و امضاء                                                                                                           تاريخ             

  :ذکر داليل   �مخالفت شد   �در جلسه مورخ                مطرح و به داليل زير موافقت شد : تحصيالت تکميلی گروه آموزشی شوراینظر 

  

  

   نام و نام خانوادگی مدير گروه                                                                                                                  

  تاريخ و امضاء                                                                                                                          

  :ذکر داليل   �مخالفت شد   �در جلسه مورخ                مطرح و به داليل زير موافقت شد  : تحصيالت تکميلی - پژوهشی نظر شورای 

  

  

   تحصيالت تکميلی دانشکده معاوننام و نام خانوادگی                                                                                                   

  تاريخ و امضاء                                                                                                                                

  :ذکر داليل   �مخالفت شد   �مطرح و به داليل زير موافقت شد     در جلسه مورخ             : نظر شورای تحصيالت تکميلی پرديس

  

  

   پرديستحصيالت تکميلی  معاوننام و نام خانوادگی                                                                                                         

  ءاتاريخ و امض                                                                                                                                

  :ذکر داليل   �مخالفت شد   �در جلسه مورخ                مطرح و به داليل زير موافقت شد : كميته بررسي موارد خاص آموزشي پرديس قمنظر 

  

                                                                                          

   رئيس پرديس قم نام و نام خانوادگی                                                                                                                   

  تاريخ و امضاء                                                                                                                                 
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 پرديس قم


