
01 پیوست   

 نامه دانشجویان کارشناسی ارشدفرم تمدید پایان

 ................................................... آقا/خانم استاد محترم
سال تحصیلی با تشخیص شورای تحصیالت نی بر امکان بررسی افزایش یک نیمنامه آموزشی کارشناسی ارشد مبآیین 51پیرو ماده  ،احتراماً

................... به .......................نامه اینجانب ...... های پیشرفت کار، با تمدید درس پایان است در صورت امکان با توجه به گزارش تکمیلی، خواهشمند

                                                                                                    .......... موافقت فرمایید..سال تحصیلی ...... ..................... در نیمسال ............................................... رشته ...............شماره دانشجویی .....

 دانشجو خانوادگینام و نام                                                                                                                                                                 

 تاریخامضاء و                                                                                                                                                           

الذکر خواهشمند است موضوع با نظر مساعد در شورای تحصیالت تکمیلی مطرح و در صورت  برای درخواست فوقعمل آمده  رسی بهضمن بر

......... موافقت گردد. الزم به ذکر است تاریخ احتمالی دفاع ........سال ............ سال تحصیلی ..نامه ایشان برای نیم د درس پایانامکان با تمدی

 استاد راهنما خانوادگینام و نام                                                                       ..... خواهد بود......... سال .........دانشجو در ماه ........

 امضاء و تاریخ                                                                                                                                                 
 

 .گردد میموافقت ... ........ سال تحصیلی ............نامه در نیمسال ...... با توجه به تایید استاد راهنمای مربوطه با تمدید درس پایان
 مدیر گروه خانوادگینام و نام                                                                                                                        

 تاریخ امضاء و                                                                                                                                                      

 .نظام وظیفه دانشجو را بررسی و اعالم نظر فرمائید سنوات تحصیلی وخواهشمند است وضعیت 
 مدیر تحصیالت تکمیلی خانوادگینام و نام                                                                                                                                    

 تاریخامضاء و                                                                                                                                     
 .  دارد را. .............. تحصیلی سال..........  نیمسال در تحصیل ادامه مجوز فوق دانشجوی، آمده عمل به هایبررسی اساس بر

    آموزش کارشناس خانوادگینام و نام                                                                                                                           

                                                                                                                                        امضا و تاریخ                                                                                                                                          

های به عمل آمده از نظر واحد امور مشمولین) ویژه برادران( دانشجوی فوق مجوز ادامه تحصیل در نیمسال .......... سال تحصیلی بر اساس بررسی

                                                                                                                        امور مشمولین مسئولخانوادگی نام و نام                                                                                                     ............... را دارد.

 امضاء و تاریخ                                                                                                                                       

های آموزشی، سنوات الزم نامه پرونده آموزشی دانشجوی فوق در تاریخ ...................... بررسی گردید و نامبرده ضمن رعایت کلیه آیین

 .......... سال تحصیلی .................. را دارد.نامه در نیمسال ... برای تمدید درس پایان
 خانوادگی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلینام و نام                                                                                                         

 امضاء و تاریخ                                                                                                                                    

 نامه دانشجو در نیمسال .................. سال تحصیلی ....................... در سامانه آموزشی گلستان ثبت شد. تمدید پایان
 مدیر سیستم آموزشی گلستانخانوادگی نام و نام                                                                                                          

                                                                               امضاء و تاریخ                                                                           توضیحات:............................................................   

                                                                                                                                                               ..... دریافت شد........................ به مبلغ ..........................نامه طی فیش ...... شهریه تمدید واحد پایان

 مالیامور مدیر نام و نام خانوادگی                                                                                                                          

 خامضاء و تاری                                                                                                                      

 آموزشییر امور خانوادگی مد نام و نام                                          دریافت گردید.جهت درج در پرونده آموزشی دانشجو فرم 
 امضاء و تاریخ                                                                                                                                                 

 


