
 کاظمی -کارشناس تحصيالت تکميلی 

زمان برگزاری ازمون جامع دو بار درسال ،براساس  پيشنهاد شورای تحصيالت تکميلی گروه يا دانشکده ترجيحاً بهاار   -3ماده 

 .و پاييز است

آزماون جاامع کاه باه  اورت      درباياد  ، ليه دروس مرحله آموزشی خود را با موفقيت گذرانده باشندکدانشجويانی که -4ماده 

 کتبی و شفاهی برگزار می شود شرکت نمايند.

جو موظف است پس از اتمام مرحله آموزشی در اولين آزمون جامع که توسط دانشگاه برگزار می شود شرکت دانش

 کند.

 ورت عدم موفقيت دانشجو در اولين آزمون جامع، آزمون مجدد تنها برای يا  باار و در اولاين زماان     در 

 آزمون بعدی انجام می پذيرد.

 

 با سالم  

 

 ...................................................................دانشجوی مقطع دکتری رشته  .  ........................................................................................احتراماً اينجانب     

      باار آماادگی خاود را جهات شارکت در امتحاان جاامع اعاالم         / دومین راولین بابرای .............................  ...............................به شماره دانشجوئی  

  .. خواهشمند است پرونده اينجانب بررسی گردد می کنم

 تاريخ امضاء دانشجو
 

 

 

 در زبان عمومی نمره قبولی دارد / ندارد. -1

 . تاييديه مدرک کارشناسی ارشد در پرونده موجود است / موجود نيست -2

 پرونده ثبت نامی کامل می باشد / نمی باشد. -3

 تايیدکارشناس

 تاريخ و امضاء



 کاظمی -کارشناس تحصيالت تکميلی 

 

 / نشده است .نمره همه دروس دانشجو اعالم شده است . -4

 .می باشد / نمی باشد شانزده ( کمتر از  .......................معدل کل دانشجو ) -5

 / ندارد..را دارد  ..........................................ادامه تحصيل در نيمسال جاریمجوز  -6

 / ندارد . دارد نياز دانشجو دروس جبرانی و پيش -7

و  ............و طاااری پيشااانهادی وی در نيمساااال در تااااري. ............... ............موضاااوس رسااااله دانشاااجودر نيمساااال    -8

تا می بايست شجو نداآيين نامه آموزشی که موضوس  11و تبصره 6رسيده است)برابر با ماده تصويب به  ................تاري.

 صويب رسيده باشد(تتا پايان نيمسال سوم به  پايان نيمسال اول و طری پبشنهادی

 

 يیدکارشناسأت

 تاريخ و امضاء

 

 

 ادامه مراحل بعدی بالمانع است.................... تا تاري. با توجه به تسويه حساب دانشجوی فوق الذکر         

 
 ريخ و امضاء کارشناس امور مالیتا

 

 ندارد / دانشجو دارای شرايط الزم جهت شرکت در امتحان جامع را دارد .       
 

 مدير اداره تحصیالت تكمیلیتاريخ و امضاء 

 


