مدیریت تحصیالت تکمیلی

تاریخ :

« درخواست دانشجو »

شماره :

/

/

13

پیوست :

دانشگاه قم

دانشجویان مجازی ،بعد از تکمیل فرم و امضا ،آن را به ایمیل  majazi@qom.ac.irارسال نمایند.
اینجانب:

رشته :

به شماره دانشجویی :

مقطع دکتری کارشناسیارشد دوره :روزانه نوبت دوم مجازی پردیسخودگردان با آگاهی کامل از آییننامه و مقررات
در نیم سال اول  دوم  سال تحصیلی  /را دارم .

آموزشی درخواست :
دالیل درخواست :

نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضا

دانشجویان کارشناسﻰ ارشد متقاﺿﻰ تمدید سنوات نیم ﺴال  6و ما بعد ،می ﺒایﺴت همراه با فرم درخواست دانشجویﻰ که از ﻃریﻖ ایمیل ارسال می کنند ،فیﺶ واریﺰى به
مﺒلﻎ 10هﺰارتومان به ﺣﺴاب ) 0110808399004درآمد اختصاﺻﻰ خدمات آموزشﻰ دانشﮕاه ﻗم(،را نیﺰ ﺿمیمه کنند .به ﻋﻼوه ،این دانشجویان باید با مراﺟعه به سامانه
شوراى بررسﻰ موارد .خاص به آدرس زیر ،فرم مربوﻃه را پر کرده و کد رهﮕیرى دریافت نمایند .کد رهﮕیرى نیﺰ ،به همراه درخواست دانشجویﻰ و فیﺶ،ایمیل گردد
http://mad.saorg.ir/EDUS/SCR/SCRAgreement.aspx
اظهار نظر آموزش دانشکده (ضمیمه نمودن کارنامه و مستندات ضروری است):

-1نامﺒرده ورودی نیم سال اول  دوم  سال تحصیلی
 -2تاکنون تعداد

واﺣد درسی را با معدل

/

/

می باشد.

گذرانده است .

 -3موﺿوع رساله  /پایان نامه خود را به تصویب رسانده است  نرسانده است . 
 -4موﺿوع درخواست دانشجو منطﺒﻖ بر آیین نامه آموزشی مربوﻃه و دستورالعمل اﺟرایی آن است  نیﺴت . 
 -5از نظر مقررات آموزشی دانشجو مجاز به ادامه تحصیل می باشد  نمی باشد . 
توضیحات تکمیلی :
کارشناس مسئول آموزش دانشکده

نام و نام خانوادگی کارشناس آموزش

تاریخ و امضا

تاریخ و امضا
نظر پزشک معتمد دانشگاه (درصورت نیاز) :

گواهی پﺰشکی ارائه شده در رابطه با بیماری مطرح شده مورد تأیید است  مورد تأیید نیﺴت . 
امضا و مهر
نظر گروه آموزشی :

موﺿوع درخواست فوق در ﺟلﺴه مورخ  13 / /کمیته تخصصی گروه مطرح گردید و با توﺟه به نظرات فوق ،مورد موافقت ﻗرار گرفت
 ﻗرار نﮕرفت . 
نام و نام خانوادگی مدیرگروه
تاریخ و امضا
نظر شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده :

موﺿوع در ﺟلﺴه مورخ /

/

 13شورای تحصیﻼت تکمیلی دانشکده مطرح گردید و با بررسی نظرات فوق با آن موافقت گردید 

مخالفت گردید .
معاون آموزشی دانشکده
تاریخ و امضا

