" بسمه تعالی "
تاریخ:

ورم درخقاست تمهیه سنقا دانشجقیان
دانشگا دهیه مطهری

دمار :

تحایال تکمیلی

استاد محترم راهنما
با سالم ،احتراماً اینجانب :

نام ل نام خانقادگی دانشجق:

...................

دمار دانشجقئی  ....................ردته  .......................مقطع .......................

دنقان پایان نامه ............................. :
استاد راهنمای ال ...................... :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻃﺮﺣﻨﺎﻣﻪ............. :
تعهاد مقاال ارائه ده یا در دست اقهام:

استاد راهنمای دلم .................... :

استاد مشالر .................... :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺣﻨﺎﻣﻪ...................... :
زمان پیش بینی دوادیه نهائی........................ :

گزارش مصتار پیشروت مراح پایان نامه ماق ................. :

مجری پایان نامه با مشخصاا کرر ده در دهل وق الکرر ره نتقانست در مقده مقرر تحایال خقد را به اتمام برسان  ،با
تقده به دالیلی ره کیالً کرر می گردد ل با اطالع ل پایبنهی خقد به مقررا مقضقده دانشگا دهیه مطهری ،متقاضی صهلر مجقز
ادامه تحاخی ل انتصا لاحه اادامه پایاننامه) برای نیمسخا تحاخیلی هسخت  .خقاهشمنهاست مقرر ورمائیه تا اقهام مقتضی
مبکل گردد.
.............................................. -1
.............................................. -2

مح ل تاریخ ارائه درخقاست:

امضاء دانشجق

اساتید محترم راهنما ......................................................
با سالم و احترام,

اينجانب  ...............................................دانشجوی شمارة  ..............................................مقطع ...................................
رشتة  .................که تحصيالت خود را از مهرماه  31 ........شروع نموده ام ,بعلل زير ...............................................................
درخواست تمديد سنوات جهت نيمسال  ..............سال تحصيلی  .......................را دارم.
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امضاء  ...............................................تاريخ ........................................

مدير محترم تحصیالت تکمیلی ......................................................
سالم عليکم,
بدين وسيله باستحضار می رساند که تمديد سنوات تحصيلی آقای /خانم  .....................................................دانشجوی
رشتة  ........................بعلت  ...................................................تا پايان نيمسال  ...........سال تحصيلی  ...................مورد تأييد
ميباشد .لطفاً دستور اقدام الزم معمول گردد.
نام ل نام خانقادگی استاد راهنما  ...............................................تاریخ  ...............امضاء ........................................
نام ل نام خانقادگی استاد راهنما  ...............................................تاریخ  ...............امضاء ........................................

......................................................
نامبرده دانشجوی پذيرفته شده  ......................مقطع  .................رشته  ...............می باشد که تمديد سنوات تحصيلی وی
با توجه به مراتب مشروحه ذيل اعالم می گردد.
توضيح :
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مسئول آموزش تحصيالت تکميلی
معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ......................................................
سالم علیکم ,

احتراماً درخواست تمديد سنوات تحصیلی آقای/خانم  ..........................................................به همراه
تأيیديه اساتید محترم راهنما مالحظه و وضعیت ريز نمرات ايشان جهت اقدام الزم ارسال میگردد.
نام و نام خانوادگی  .......................تاریخ  ...............امضاء ........................................

شورای کمیسیون موارد خاص دانشگاه
سالم عليکم,

مفاد درخواست دانشجو به همراه مدارک پيوست جهت طرح در شورای کميسيون موارد خاص دانشگاه ارسال می گردد.
نام و نام خانوادگی  ......................................معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه  ......................امضاء.................................

آموزش تحصيالت تکميلی
با تقاضای تمديد سنوات تحصيلی نامبرده با توجه به مراتب فوق  ...........................لطفاٌ ضمن درج در پرونده اقدام الزم مبذول فرمائيد.
مدير تحصيالت تکميلی دانشگاه

