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دانشگاه معماری و هنر پارس
تاریخ13.........../............/...........

فرم درخواست تمدید مدت سنوات پایان نامه ارشد
دانشجو
با شماره
گرایش
دانشجوی دوره كارشناسي ارشد نوبت اول  دوم  رشته
احتراما اینجانب
با اطالع و رعایت آیين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ،شماره  ،688مورخ  ،40/40/40مصوب شورای عالي
دانشجویي
برنامه ریزی آموزش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،با توجه به دالیل ذكر شده در زیر متقاضي افزایش مدت تحصيل خود به مدت یک نيم سال
تحصيلي هستم.
دالیل:

امضا و تاریخ درخواست:

اصالعات پایان نامه
نام و نام خانوادگي:

نيمسال ورود

شماره دانشجویي:

نيمسال ثبت نام

عنوان پایان نامه:
تاریخ تصویب پایان نامه:

تاریخ درخواست تمدید مدت پایان نامه:

شماره پایان نامه:

نظر استاد راهنما ی پایاننامه:

گزارشات پيشرفت كار از پایان نامه به موقع ارسال نشدهاند□

 /به موقع ارسال شدهاند□ .
تاریخ تقریبي دفاع 31--/ --/ --

درصد پيشرفت پایان نامه  -----درصد
دالیل:

نام و نام خانوادگي استاد راهنما:
امضاء
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كارشناس آموزش تحصيالت تکميلي:
تعداد واحد اصلي گذرانده

ميانگين كل نمرات

تعداد واحد پيش نياز گذرانده

تعداد نيمسال مشروطي تا كنون

تاریخ و امضاء كارشناس آموزش تحصيالت تکميلي

مدیریت محترم تحصیالت تکمیلی
باسالم
احتراما ،درخواست تمدید سنوات دانشجو در جلسه شورای گروه مورخ

مطرح و با تمدید سنوات نامبرده به مدت یک نيمسال

موافقت شد /..به دالیل ذیـل مخالفت شد..

دالیل:

مدیر گروه................................
امضا و تاریخ

معاونت محترم آموزشی و پژوهشی
با سالم

شـورای
مـورخ
احتراماً بدینوسيله با بررسي مدارک دانشجو و نظر مدیر محترم گروه و تایيد جلسه شـماره
تحصيالت تکميلي با درخواست تمدید سنوات دانشجو به مدت یک نيمسال موافقت شده و دانشجو موظف به انجام دفـاع از پایـان نامـه تـا
تاریخ

است  /.با درخواست تمدید سنوات به دالیل ذیـل مخالفت شد .

دالیل:

مدیر تحصيالت تکميلي................................
امضا و تاریخ
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مدیریت محترم آموزشی
احتراماً بدینوسيله با درخواست تمدید سنوات تحصيلي دانشجوی مزبور به مدت یک نيمسال موافقت ميشود.

معاون آموزشي و پژوهشي...........................
امضا و تاریخ
درج در پرونده دانشجو:-اقدام مقتضي:
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