دانشگاه قم – مدیریت تحصیالت تکمیلی

مصًب 92/3/12
كميتٍ مىتخة

درخواست صدور مجوز شركت درآزمون جامع دكتري
« درخواست دانشجو»

ایٌجاًب  ............................................................داًشجَی رشتِ تحصیلی ......................................................... :شوارُ داًشجَیی............................................ :
داًشکدُ ......................................................................... :تا پایاى ًینسال اٍلً ینسال دٍم سال تحصیلی  ........ /........تعداد ٍ ............احد درسی خَد
را گذراًدُام ٍ درحال حاضز درخَاست صدٍر هجَس شزكت در آسهَى جاهع را دارم.
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درضوي در تاریخ  .................................. ......در آسهَى سباى  .......................................شزكت ًوَدُ ٍ ًتیجِ آى بِ شزح سیز است :
ًوزُ  ..........................قبَلی قطعی قبَلی هشزٍط ّوزاُ با تعْد ارائِ قبَلی قطعی قبل اس اخذ هجَس دفاع اس رسالِ 
اصل ٍ تصَیز هدرك سباى ًیش پیَست هیباشد.
توجه :گذراوذن كليٍ ياحذَاي درسي ي ثثت وُایي ومزات در سيستم گلستان ي داشته ومزٌ ستان ي ارائٍ
مذرك قثًلي یا  %00قثًلي تٍ صًرت مشزيط تزاي اخذ مجًس شزكت در آسمًن جامع الشامي است.

تاریخ و امضاء دانشجو
« بررسی و اظهار نظر آموزش دانشکده»

 .1كارًاهِ كلیِ ٍاحدّای گذراًدُ داًشجَ پیَست هیباشد.
 .2اصل هدرك سباى بایگاًی ٍ تصَیز بزابز با اصل شدُ آى بِ پیَست درخَاست است.
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...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی کارشناس مسؤول آموزش دانشکده

نام و نام خانوادگی کارشناس آموزش دانشکده

تاریخ و امضا

تاریخ و امضا
« نظر استاد راهنما »

شزكت داًشجَی فَقالذكز در آسهَى جاهع بالهاًع است .
 3تاریخ شزكت در آسهَى جاهع .......................................................
نام و نام خانوادگی استاد راهنما
تاریخ و امضا
« نظر گروه آموزشی»
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گزٍُ آهَسشی با شزكت داًشجَ در آسهَى جاهع دٍرُ دكتزی ،بزاساس ضَابط ٍ هقزرات داًشگاُ هَافقت هیكٌد .هَافقت ًویكٌد.
مدیر گروه آموزشی
تاریخ و امضا
« نظر شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده»
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داًشکدُ با شزكت داًشجَ در آسهَى جاهع دٍرُ دكتزی ،بزاساس ضَابط ٍ هقزرات داًشگاُ هَافقت هیكٌد .هَافقت ًویكٌد.
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
تاریخ و امضا
« تأیید نهایی مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه»

6

با شزكت داًشجَ در آسهَى جاهع هَافقت هیشَد  هَافقت ًویشَد 
کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشگاه
تاریخ و امضا

مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
تاریخ و امضا

