
 

از  آزمون جامع مجوز شرکت درفرم درخواست 

  کمیسیون موارد خاص

 حوزه معاونت آموزشی

 تکمیلیاداره تحصیالت 

 بسمه تعالی 
 

 ......................   .............................................  دکتر سرکارخانم/ جناب آقای، استاد راهنمای محترم

 .............. ...........گرایش:  ..................... :رشته دکتری دانشجوی  ................... : به شماره دانشجویی  .......................................: احتراماً اینجانب

: ............................................................... ه دالیل زیرنا بب  ...................: تحصیلی سال  : ...........ورودی نیمسال................................. دانشکده: 

ام.  گذارندن آزمون جامع نشدهیا  موفق به شرکت ..................................................................................................................................................

  .در آزمون جامع شرکت نمایم .......: ............تحصیلی سال بار دیگر در نیمسال .......... خواهشمند است مساعدت فرمایید یک

 

                    تاریخ        ی دانشجوامضا                                                                                                                      

 
 ......................................................./جناب آقای دکتر سرکارخانم، ...............................................  مدیر محترم گروه

تحصیلی  سالنیمسال اول/ دوم  دربار  ...........صدور مجوز شرکت در آزمون جامع برای مبنی بر  ......................./آقای ................خانم تقاضای

صدور مجوز برای برگزاری آزمون و  بوده/نبوده /گروهمورد تأیید اینجانب........................................................... با توجه به دالیل  ....................

 )در صورت مشخص نبودن استاد راهنما این بخش توسط مدیر گروه تکمیل شود(. است /منتفیجامع بالمانع
 

                         تاریخ:                  امضاء                      :                                 /مدیر گروهاستاد راهنماو نام خانوادگی نام 

 
 .......................................................معاونت محترم آموزشی دانشکده، سرکار خانم / جناب آقای دکتر 

........   ......................دانشجوی فوق در جلسه مورخ ...............   ....................صدور مجوز شرکت در آزمون جامع له فرم درخواست وسی بدین 

جهت . موضوع قرار گرفت /مخالفتمورد موافقت ...... ...................................................................................... با توجه به دالیل گروه مطرح و 

 گردد.  اقدام مقتضی به حضور ارسال میهر گونه 
 

                                تاریخ   مهر و امضاء                                                                   :نام و نام خانوادگی مدیر گروه              

 
 .................................................تاریخ: دبیر محترم کمیسیون موارد خاص دانشگاه                                                                                   

 ..................................................شماره:                                                                                                                                                 

گرروه   /مخالفتدالیل ارائه شده، موافقتتوجه به  با ،صدور مجوز شرکت در آزمون جامعجهت  ............................ خانم/آقای .......درخواست با 

  .گردد می /مخالفتموافقت ....................تحصیلی  نیمسال اول/ دوم سالبرای و نداشتن/داشتن منع قوانین آموزشی 

  گذراندن تمامی دروس و کسب معدل مجاز  عدم مشروطی بیش از یک بار        های گذشته  ثبت نام مجاز در نیمسال    

  .گردد گروه مربوطه به پیوست ارسال میریز نمرات و دالیل توجیهی ضمناً 
 

      :دانشکده/ ریاست امضاء معاون آموزشی مهر و                                                           :مهر و امضاء آموزش دانشکده               

دانشگاه ارسال گردد. وصرفاً دانشجویانی که طبق آیین نامه آموزشی برای سومین  الزم به ذکر است فرم تکمیل شده به صورت فیزیکی به دبیر کمیسیون موارد خاص))
 ((.بار تقاضای شرکت در آزمون جامع را دارند باید در سامانه سجاد بارگذاری کنند

 


