
 تعاليسمهاب

  4/5/د شناسه:

 تاریخ : 
  پيوست:

دانشجو در  يليارسال مدارک الزم جهت فارغ التحص ستيچک ل

 (Ph.D) دکتریمقطع 
 

 مدیریت تحصيالت تکميلي

                                          دميبدانشگاه  يآموزشمور محترم ا مدیریت

خانم ................................................  به شماره /یحاضر، دانشجو آقا ستيمطابق چک ل کل، اداره آموزش تحصيالت تكميلي .................................. کارشناس نجانبیا

در  يليفارغ التحص طیکل .............. گذرانده است را واجد شرا نيانگيبا م مسالي............ ن........................ که در مجموع کل تعداد ................ واحد در مدت . يدانشجوئ

 گردد. ينامبرده ارسال م دکتریصدور مدرک  یدانسته و مطابق مقررات، مدارک الزم برا دکتریمقطع 
                                                                                                                                                                                                                             تاریخ:                                                      :امضاء کارشناس اداره آموزش  نام و                                                                                                     

وضعيت 

 تائيد
 گردید کنترل ذیل موارد

ف
دی

ر
 

شماره 

 گزارش 

 1 دارد. مطابقت ورود سال و رشته سرفصل  با يليالتحص فارغ  جهت الزم واحد تعداد 

 2 .است دیيتا مورد سرفصل از خارج دروس  باشد/ ينم سرفصل از خارج يدرس  272

 3 دارد. وجود گزارش در دانشكده سيرئ ای رگروهیمد امضاء 

 
 خیتار در (282-574) يليالتحص فارغ یهاگزارش گرید و  گلستان ستميس در دانشجو جامع اطالعات با دانشجو یها سرترم يتمام و دانشجو کل معدل
 80 4 .است كسانی حاضر ستيل چک ارسال

 5 . است حيصح دانشجو یها سرترم يتمام عنوان 

574 

 6 است. شده یبارگذار ياخراج صورت در دانشجو خاص موارد يبررس یشورا از ليتحص ادامه مجوز 

 7 .است شده یبارگذار دکتری باالتر و  10 یهامسالين در دانشجو ليتحص ادامه یمجوزها 

 8 .است وستيپ به آن ليدل ای و مدارک نصورتیا ريغ در ؛است يآموزش نامه وهيش طبق ترم هر در  دانشجو توسط شده اخذ یواحدها تعداد 

 
 كسانی (282-80)يليالتحص فارغ یهاگزارش گرید و گلستان ستميس در دانشجو جامع اطالعات با دانشجو یها سرترم يتمام و دانشجو کل معدل

 9 .است

 10 .است حيصح وجود صورت در دار( )ادامه شده اخذ یها ترم در رساله درس نمره ثبت تيوضع 

 
 دفاع خیتار با يپژوهش و يآموزش است. حيصح  853 گزارش در شده داده شینما خیتار با سهیمقا در محور آموزش انیدانشجو يليالتحص فارغ خیتار

 11 .است كسانی

282  
 نيانگيم و بوده حيصح دانشجو يليالتحص فارغ رشته .است حيصح دانشجو التيتحص انیپا مسالين و مقطع و دانشجو التيتحص شروع مسالين و مقطع

 12 .است حيصح کل

 13 .دارد وجود گروه ریمد دیيتا و امضاء 

  14 .است وستيپ به و شده ليتكم رساله نسخ لیتحو فرم 

  15 ( نسخه 4 نداده، را رساله نسخه لیتحو فرم كهيصورت )در است. وستيپ به هيدفاع صورتجلسه اصل از نسخه کی 

  16 است. دهیگرد فعال 12230پردازش در دانشجو حساب هیتسو شود يم دیيتا 

 17 .است شده یبارگذار موجود، صورت در ميبد دانشگاه از خارج از دانشجو خصوص در يافتیدر یها نامه 

اسکن و 
 بارگذاری

 
 یبارگذار اشتباه مدارک ای و یضرور ريغ مدارک گردد يم دیيتا و شد یبارگذار دانشجو يكيالكترون پرونده در نجانبیا یسو از يارسال مدارک يتمام

 18 .دیگرد حذف و يبررس زين  شده،

 19 است پيوست به و موجود جامع امتحان فرمهای 

 20 است پيوست به و موجود زبان معتبر آزمونهای از یكي قبولي نمره 

 21 .شد بارگذاری دانشجو بورس به مربوط مدارک 

 22 .است موجود دانشجویان امور سازمان با نامبرده تسویه ، است شده اعزام مطالعاتي فرصت به دانشجو که صورتي در 

 مراتب فوق مورد تائيد است.                                                               نام و امضاء مدیر تحصيالت تکميلي:         

 تاریخ:                                                                                                                                                              


