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درخواست تمديد مهلت دفاع از رساله" دکتري "

تح
اداره کل آموزش و صيالت

کاربرگ شماره 8 /

تکميل

ي
مشخصات دانشجو :
)1

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

نام و نام خانوادگي :

رشته تحصيلي .................... :

شماره دانشجويي ............................................:
گرايش .................................. :

 ) 2ضوابط تمديد مهلت دفاع از رساله :
.1
.2
.3
.4

.0

امکان و فرصت ادامه تحصيل توسط دانشجو طبق مقررات
تاييد گروه آموزشي مربوط مبني بر پيشرفت حداقل  %05از کار تدوين رساله با موافقت و يا اظهار نظر استاد راهنما
ارائه منظم گزارشهاي سه ماهه از پيشرفت رساله به دانشکده ذيربط
اخذ مجوز تمديد فرصت دفاعيه از شوراي دانشکده و کارگروه بررسي و تصويب پايان نامه ها و رساالت
پرداخت هزينه دفاعيه برابر مصوبه شوراي آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه

 ) 3درخواست دانشجو :
کارگروه محترم بررسي  ،تصويب پايان نامه ها و رساالت :
با سالم واحترام  ،با توجه به اتمام فرصت دوساله دفاع از رساله اينجانب تحت عنوان .................................................................................................. :
خواهشمند است  ،مهلت دفاع اينجانب را به مدت  ...............................تمديد فرماييد.
امضاء دانشجو
 ) 4سوابق پژوهشي دانشجو :
تاريخ تصويب رساله در کميسيون سياستگذاري ،بررسي و تصويب پايان نامه ها و رساالت .......................................
دوم سال تحصيلي ..............................
اول
آخرين فرصت تحصيلي مجاز باقيمانده  :نيمسال
انجام نشده است.
انجام شده است.
ارائه منظم گزارشات سه ماهه و سمينارهاي ششماهه به ترتيب :
کاردان دبيرخانه پايان نامه ها و رساالت
 ) 5استاد ارجمند.....................................
با سالم  ،احترام و سپاس از توجهي که در « راهنمايي » رساله دکتري دانشجو مبذول داشته ايد  ،به استحضار ميرساند ؛ با توجه به اتمام فرصت قانوني دفاع از رساله و با
عنايت به درخواست وي جهت تمديد مهلت دفاع  ،خواهشمند است نظر خود را نسبت به درخواست مذبور در چارچوب مربوط در کاربرگ اعالم فرماييد.
معاون تحصيالت تکميلي دانشکده
 ) 6اظهار نظر استاد راهنما :
با سالم و احترام  ،به آگاهي ميرساند :
 -1مراجعات دانشجو جهت اخذ راهنمايي :

خوب

 -2ميزان التزام و توانايي دانشجو به پيشرفت کار رساله

متوسط

ضعيف بوده است.

بيشتر از  %05و در حدود  %........بوده است.

کمتر از  %05و در حدود  %..........بوده

است.لذا با توجه به موارد ياد شده اينجانب :


با تمديد فرصت دفاع به مدت  ..................جهت تکميل رساله مذکور موافق مي باشم.



بدليل  ....................................................................با تمديد فرصت دفاع موافق نمي باشم.
امضاء استاد راهنما

 ) 7مصوبه شوراي دانشکده :
درخواست دانشجو در جلسه شماره  ........شوراي .....................در تاريخ  ..................مطرح و رأي جلسه به شرح ذيل اعالم مي گردد:
پيشرفت کار رساله به ميزان بيشتر از %05

پيشرفت کار رساله به ميزان کمتر از %05

با درخواست تمديد مهلت دفاع حداکثر تا تاريخ  ........./......../........مشروط به تمديد سنوات و ثبت نام موافقت بعمل آمد.
با درخواست تمديد مهلت دفاع موافقت نشد.
معاون تحصيالت تکميلي دانشکده

مدير کل آموزش و تحصيالت تکميلي

