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  بسمه تعالی

  

  1307تاسیس 

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  :شماره  عنوان فرم

  :تاریخ
  جامع امتحانتقاضاي شرکت در 

  

  آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده  محترم معاون

  

............................رشـته                        بـا شـماره دانشـجویی     دانشـجوي دوره دکتـراي                     اینجانـب                   

 امتحـان درآمـادگی خـود را بـراي شـرکت     ....................................................... دکتـر .سرکار خانم/ جناب آقاي با راهنمایی استاد محترم 

  .دارم جامع اعالم می

و در هاي زبان انگلیسی حائز نمـره   با موفقیت گذرانده و در آزمون مهارت راواحد آموزشی  .............نجانب تعداد الزم به ذکر است ای

  .ام گردیده، در ترم جاري در حال گذراندن درس مذکور می باشم/قبولیدرس نگارش متون علمی حائز عنوان 
  

  :خانوادگی دانشجو  نام و نام

  :تاریخ و امضاء 
  

  

 به صورت مشترك/به صورت کاملسیله اعالم می دارد دانشجوي دکتري با مشخصات فوق الذکر که تحت راهنمایی اینجانـب  بدینو

، آمـاده برگـزاري   25/03/1389مـورخ می باشد براساس دستورالعمل اجرایـی دوره دکتـري                      دکتر        خانم/آقايبا 

و پـس از قبـولی در امتحـان     اسـت است مراحل تهیه پیشنهادیه رساله دکتري دانشجو در حال انجام الزم به ذکر  بوده وامتحان جامع 

  .آماده دفاع از پیشنهادیه رساله دکتري خود خواهد بود پس از آنماه  2حداکثر تا جامع 
  

  :ي اولاستاد راهنمانام و نام خانوادگی 

  :و امضاءتاریخ 
  

  

  :بررسی وضعیت آموزشی دانشجو

  :واحدهاي گذرانده اصلیتعداد 

  :تعداد واحدهاي گذرانده جبرانی

  :معدل

. ..و، واحدهاي گذرانده، نمره مهارتهاي زبان و نگارش متـون علمـی   از نظر سنوات تحصیلی براي برگزاري امتحان جامع دانشجو مشکلی

  .ندارد، 25/03/1389مورخمطابق دستورالعمل اجرایی دوره دکتري 
  

  :نام و نام خانوادگی کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده

  :تاریخ و امضاء

  

گروه  جلسهدر 25/03/1389دانشجوي مذکور با توجه به دستورالعمل اجرایی دوره دکتري مورخت یوضعگردد  بدینوسیله اعالم می

  :بررسی گردید و به شرح زیر در خصوص وي تصمیم گیري شد13  /  /  مورخ

  :م جهت شرکت در امتحان جامع راشرایط الز

: دالیل عدم صالحیت برگزاري امتحان جامع. دارا نمی باشد- 1
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:دستورالعمل به صورت زیر می باشد 12و مواد امتحانی و طراحان سئوال براساس ماده  باشد دارا می-2

  مالحظات  اساتید طراح سئوال/نام استاد  نام درس  نام موضوعات درسی  ردیف

1  
        

      

2  
        

      

3  
        

      

  :نام و نام خانوادگی مدیر گروه

  :تاریخ و امضاء
    

  

  مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه

  

مورد تایید قرار مطابق جدول فوق دانشکده مطرح و 13../../..به استحضار می رساند مواد امتحانی و طراحان سئوال در شورا مورخ 

  .گرفت

  .صالح گردیدبه شرح زیر ا 

  

  

ضمنا . جامع را اعالم دارید امتحانخواهشمند است شرایط عمومی و آموزشی دانشجو را مورد بررسی قرار داده و بالمانع بودن برگزاري 

  .به پیوست می باشد) کارنامه تحصیلی ( وضعیت آموزشی دانشجو 

  

  :معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده 

  :و امضاء تاریخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


