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کاربرگ درخواست تمدید سنوات دهم برای دانشجویان دکتری ورودی  59به

بعد*

( طبق شهریه مصوب هیات امنا**)
با احترام ،اینجانب  ..............................دانشجوی دکتری آزاد  / بورسیه  /انتقال از خارج به داخل  رشتهی  .......................گرایش............................
به شماره دانشجویی  .........................تعداد واحد های درسی گذارنده  ............با معدل کل  ...................تاریخ برگزاری ارزیابی جامع ....................
نمره ارزیابی جامع  .................تاریخ تصویب پیشنهادهی پژوهشی  ...................تعداد مقاله چاب یا پذیرش شده مستخرج از رساله...........................
به استناد مدارک پیوست و دالیل ذیل:
.1
.2
درخواست تمدید نیمسال دهم را با قبول پرداخت شهریه ثابت طبق مصوبه هیات امنا در نیمسال اول  / دوم  سال تحصیلی  ...............تقدیم
و تعهد میکنم درخصوص خوابگاه هیچ گونه ادعایی نسبت به دانشگاه نداشته باشم.
نام و نام خانوادگی دانشجو............................................................... :
امضاء و تاریخ.............................................................. :
نظر استاد راهنما :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
نام نام خانوادگی استاد راهنما....................................................... :
امضاء و تاریخ.......................................................:
مدارک پیوست:
 .1کارنامه تحصیلی
 .2ک ارنامه مالی مخصوص دانشجویان( شهریه پرداز ،بورسیه ،بین الملل)
نام و نام خانوادگی کارشناس رشته آموزش................................................... :
امضاء و تاریخ.................................................... :
م وضوع در شورای تحصیالت تکمیلی گروه مورخ  ......................مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .
نام ونام خانوادگی مدیرگروه.......................................................... :
امضاء و تاریخ........................................................... :
با درخواست دانشجو در جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده مورخ .......................موافقت شد.
رئیس  /معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده

امضاء و تاریخ.................................................. :
پس از تایید نهایی ،مراتب فوق به دانشجو ابالغ و در سامانه آموزش و پرونده دانشجو ثبت شد.
نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول دانشکده...................................................... :
امضاء وتاریخ .........................................................:
اصل :کارشناس دانشکده جهت درج در پرونده تحصیلی دانشجو
رونوشت :کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت اطالع و تهیه نامه جهت ابالغ به سازمان اموردانشجویان برای دانشجویان بورسیه (از طریق اتوماسیون)

*تمدید سنوات نیمسال دهم برای دانشجویان ورودی  59به بعد براساس رای کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ  50/70/81به دانشکدهها  ،تفویض شد.
** براساس مصوبه مورخ  59/81/81هیات امنای دانشگاه میزان شهریه سنوات نیمسالهای تحصیلی مازاد بر سنوات تحصیل مجاز دانشجویان مقطع دکتری تخصصی فعلی( اعم از روزانه ،نوبت دوم،
پردیس،انتقال از خارج به داخل و دانشجویان بورسیه) معادل شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم دوره دکتری تخصصی متناسب با سال ورود همان دانشجو تعیین گردید.

