فرم اخذ مجوز آموزش و مالي جهت دافع از پایانانهم کارشناسي ارشد
به :تحصیالت تکمیلی

به استحضار میرساند اینجانب ..........................................فرزند  .....................به شماره شناسایی  ..............................دانشجوی
رشته تحصیلی  ..............................گرایش تحصیلی ..........................در مقطع تحصیلی  ......................با توجه به آنکه صرفا پایان-
نامه تحصیلیام به ارزش (........به عدد)(......................به حروف) واحد درسی باقیمانده است متقاضی مجوز دفاع از پایاننامه
تحصیلی خود میباشم .بدیهیاست چنانچه بعدا مشخص شود دروس دیگری بجز پایاننامه باقیمانده و یا درچــارچوب رعایت
پیشنیازها عمل ننمودهام مسئولیت حذف نمره پایاننامه بدون استرداد شهریه و مشکالت آموزشی ناشی از آن با اینجانب خواهدبود.
تاریخ و امضای دانشجو

به :مدیر محترم گروه آموزشی ....................................
خالصهای از سوابق آموزشی و تحصیلی دانشجوی مذكور به شرح جدول زیر اعالم می گردد.

سنوات تحصیلی ........:ترم

تعداد ترم های مشروطی......:

تعداد ترم های مرخصی.....:

تعداد ترم های حذف ترم.....:

كل واحدهای قابل قبول......:

كل واحدهای مؤثر............ :

معدل كل....................... :

معدل آخرین نیمسال............:

تعداد واحدهـــــای جبرانــی تعداد واحدهـــــــای انتخابــــــی تعداد واحدهای اصلی/تخصصی وضعیت درس آشنایی با مبانی
كامپیوتر :گذراندهمعاف
گذرانده..... :
گذرانده........ :
گذرانده......... :
وضعیت درس آشنایی با قرآن وضعیت درس وصایای حضرت وضعیت آموزشی دانشجو در حال حاضر :نامشخص در
انتظار رای شورا/كمیسیون  انتخاب پایاننامه  تمدید پایاننامه
امام :گذراندهمعاف
كریم :گذراندهمعاف
مهر و امضای تحصیالت تکمیلی
به:مدیر محترم آموزش

ضمن بررسی و تائید موارد فوق ،دفاع دانشجو  ............................از پایاننامه تحصیلی خود از نظر گروه آموزشی بالمانع میباشد.
مهر و امضای مدیر گروه

به :مدیر محترم امور مالی

لطفا با توجه به آنکه دانشجو.................................................................آماده دفاع از پایاننامه تحصیلی خود در ترم جاری تا تاریخ .......................................میباشد ،در خصوص
وضعیت نامبرده از جهت تسویه كلی بدهی شهریه ایشان اعالمنظر نمایند.
مهر و امضای معاونت آموزشی

به :معاون محترم آموزشی
به استحضارمیرساند دانشجو .............................................بدهی نداشته و دفاع ایشان از نظر امور مالی بالمانع میباشد.
تاریخ  ،نام ،امضاء  /كارشناس امور مالی واحد

تاریخ  ،امضاء معاون اداری و مالی

به :معاون محترم پژوهشی

با توجه به اخذ مجوزهای آموزشی و مالی ،دفاع دانشجو ........................................از پایان نامه تحصیلی تا تاریخ  ....................................در ترم جاری بالمانع میباشد.
مهر و امضای معاونت آموزشی

