قبل از ارسال جهت داوری

شماره :
تاريخ :
پيوست :

فرم تسويه حساب آموزشی پیش دفاع دکتری

کارشناس محترم آموزش
احتراماً نظر به اينکه آقای/خانم

........................................................................................

دانشجوی ورودی

...........................

در مقطع دکتری

رشته  .............................................................به شماره دانشجويي  ...................................................................رساله خود را به اتمام رسانده و پس
از تأييد اساتيد راهنما و مشاور آماده ارسال به داوران جهت پيش دفاع مي باشد ،لذا وضعيت آموزشي دانشجو به
اين دانشکده اعالم گردد.

رئيس دانشكده علوم انسانی
تاريخ  /مهر وامضاء

--------------------------------------------------------------------رياست محترم دانشكده علوم انسانی
احتراماً به استحضار مي رساند که نامبرده از نظر آموزشي مشکلي ندارد و تاکنون کليه واحدهای درسي و آزمون
جامع را با موفقيت گذرانده است .ارسال رساله جهت داوری و برگزاری جلسه پيش دفاع از رساله نامبرده از لحاظ
آموزشي بالمانع است.

کارشناس آموزش
تاريخ  /مهر وامضاء

تذکر مهم  :ارائه اين فرم قبل از ارسال رساله جهت داوری الزامی می باشد.

قبل از ارسال جهت داوری

رياست محترم دانشكده علوم انسانی

احتراماً بدينوسيله وضعيت تحصيلي آقای/خانم  ......................................................................................دانشجوی دکتری
رشته ...........................................................................ورودی نيمسال اول  دوم  سال تحصيلي  ..................................به شرح زير
جهت انجام امور پژوهشي ارسال مي گردد.
 -1نام رشته تحصيلي مقطع پايه

.............................................................................

 -2تعداد واحدهای جبراني گذرانده شده
 -3تعداد واحدهای الزامي گذرانده شده

.........................

............................

 -4تعداد واحدهای اختياری گذرانده شده

.........................

 -5در نيمسال های  ....................................................................ترم های .................................در آزمون جامع ثبت نام کرده است و
قبول شده است.
 -6تعداد واحدهای انتخابي رساله

........................

 -7آخرين نيمسالي که رساله اخذ شده است  .................................................................ترم
 -8تعداد نيمسال های مرخصي

................................

...................................

 -9تعداد کل نيمسال های محاسبه شده  ......................ترم مي باشد.
 -10از سنوات تحصيلي دانشجو فقط  ..............................نيمسال تحصيلي باقي ماتده است.
 -11دانشجو مشمول نظام وظيفه مي باشد نمي باشد 
 -12برای سنوات دانشجو مجوز اخذ شده است نشده است
 -13گواهي حد نصاب قبولي آزمون زبان انگليسي به پيوست مي باشد نمي باشد
 -14ميانگين کل نمرات دانشجو در دروس گذرانده شده  ............................مي باشد.
 -15کارنامه تحصيالي دانشجو به پيوست مي باشد نمي باشد

کارشناس آموزش
تاريخ  /مهر وامضاء

