
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
مشخصات دانشجو : (1

 نام و نام خانوادگي :                                                        شماره دانشجويي :                          

 ايش :رشته تحصيلي :                                                             گر                          
 

 : اعالم نمره رساله (2

  آموزش و تحصيالت تکميليمحترم کل مدير 

 سالم عليکم
                     تشکيل  و با کسب نمره         دانشجو در تاريخ          رساله به آگاهي مي رساند جلسه رسيدگي به          
ام دوره ظر اين دانشکده ، دانشجوي فوق موفق به اتمو از ن مورد تصويب قرار گرفت (  بيست از                   )      

دکتري شده است. ضمناً نامبرده تمامي اصالحات و تغييرات مورد نظر هيأت داوران را لحاظ آموزشي و پژوهشي در دوره 
   ير اقدامات ايفادنموده و ساير تسويه حسابهاي مرتبط با دانشکده را انجام داده است.مراتب همراه با سوابق مربوط جهت سا

 مي گردد.
 مدارک پيوست :    

o      کاربرگ مجوز برگزاري جلسه دفاع
o  کاربرگ گزارش جلسه دفاع
o : 3                     -2                   -1 ساير موارد با ذکر نام-   

 معاون تحصيالت تکميلي دانشکده
 
 

 
 

 

 ( انجام مراحل فارغ التحصيلي : 4   

 امضاء تاريخ انجام اقدام الزم مسئول مربوطه ه اداريحوز رديف

              دريافت چکيده رساله به سه زبان  آقاي  امور پايان نامه ها و رساالت 1
   و تاييد بخش ها

   ثبت نمره رساله در رايانه آقاي  اداره امور کالسها و  امتحانات 2

   دريافت و تطبيق مدارک دفاع آقاي   3

   ثبت فراغت از تحصيل در رايانه  پذيرش و ثبت نام 4

   تکميل مدارک پرونده آموزشي  دبيرخانه و بايگاني مرکزي آموزش 5

                  صدور ريز نمرات و ارائه به  صدور ريز نمرات 6
   امور فارغ التحصيالن

 امور دانش آموختگان 7
  ) فارغ التحصيالن (

بررسي سوابق آموزشي و ارائه کاربرگ تسويه 
   حساب و صدور گواهي نامه پايان  تحصيالت

          

 

 اداره کل آموزش و تحصيالت

 تکميلي

 باسمه تعالي
 (  دکتري ) امور فارغ التحصيلي کاربرگ مربوط به  انجام

11 / کاربرگ شماره



 

 



 پيوست : شماره : اتريخ : 

 تاريخ:                        

 رد فوق ، انجام امور فارغ التحصيلي ايشان بالمانع مي باشد.با توجه به موا           
مدير کل آموزش و تحصيالت تکميلي                                                                                                                              

(3 اداره اهور آهوزشي

آقاي 

آقاي 

آقاي 

آقاي 

 سعيد زواري

هحود ابراهيوي

شهرام سعيدي اداره اهور آهوزشي

 ههدي حسني

 هرتضي طاهري

 ابراهين دهقاني

ابراهين دهقاني

ت


