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 ارشذ فرم احتوبل فراغت از تحصیل داًشجَیبى سبل آخر دٍرُ کبرشٌبسی دانشگاه صنعتي شريف  

 (1398هخصَص شرکت در آزهَى دکتری سبل )مديريت تحصيالت تكميلي 

 داًشجَ: از

 .......................................هعبًٍت هحترم تحصیالت تکویلی داًشکذُ : بِ

 با سالم

بِ ..................................... ، کذهلی .................................. ، شـوارُ شـٌاسـٌاهِ ............................... ، ًام پــذر ...................................................... ایٌــجاًب 

 ُ  بِ                                                                                                 تَجِ با   ............................................ رشـتِ  داًشـــجَی   ............................ داًشـجَیی  شـوار

 . جْت شزکت در آسهَى دکتزی را دارم31/06/98 تا تاریخ از تحصیل احتوبل فراغترخَاست صــذٍر  گَاّی د

 .ایي فرم فبقذ اعتببر بَدُ ٍ حق ّیچگًَِ اعتراضی را ًخَاّن داشت 31/06/98شَم درصَرت عذم فراغت از تحصیل تب تبریخ  ایٌجبًب هتعْذ هی  *

      ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًشجَ 

 اهضبء ٍ تبریخ                                  .                                                                    لطفاً ایي فزم در دٍ ًسخِ تْیِ ٍ تحَیل گزدد  *

 

 ...................................هعبًٍت هحترم تحصیالت تکویلی داًشکذُ : از

 هذیریت هحترم تحصیالت تکویلی داًشگبُ: بِ

 .التحصیل خَاٌّذ شذ  فارؽ31/06/98 تا تاریخ احتوبالًرساًذ ایشاى  ، بِ اطالع هی.........................................آقای /احتزاهاً، با تَجِ بِ درخَاست داًشجَ خاًن

 . است.................  هؼادل 20 تا 0ٍاحذ ٍ هؼذل کل ٍاحذّای هـذکَر بز هبٌـای ..............  جوؼاً بِ تؼذاد 30/11/97ضوٌاً تؼذاد ٍاحذّای گذراًذُ شذُ ایشاى تا تاریخ 

 . ایي فزم فاقذ اػتبار خَاّذ بَد31/06/98بذیْی است با تَجِ بِ تؼْذ داًشجَ، در صَرت ػذم فزاغت اس تحصیل ایشاى تا تاریخ 

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هعبٍى تحصیالت تکویلی داًشکذُ

 اهضبء ٍ هْر

 

 هذیریت تحصیالت تکویلی داًشگبُ صٌعتی شریف: از

 .............................................................داًشگبُ : بِ

 با سالم

 تا احتـوبالًداًشـگاُ صٌؼتـی شـزیف، .............................................. داًشـجَی رشـتِ تحصـیلی ................................... آقای /احــتزاهاً، بِ اطالع هی رسـاًذ خاًن

 .است...............   هؼادل 20 تا 0 بز هبٌای 30/11/97هؼذل کل ًاهبزدُ تا تاریخ . التحصیل خَاّذ شذ ارشذ اس ایي داًشگاُ فارؽ  در هقطغ کارشٌاسی31/06/98تاریخ 

التحصیلی تب تبریخ هٌـذرج در ایي ًبهِ بِ  الزم بِ رکر است ایي فرم فقط برای اطالع آى داًشگبُ صبدر گردیذُ ٍ هسئَلیت عــذم فبرغ 

 .عْـذُ داًشــجَ بَدُ ٍ فبقــذ ّرگًَِ ارزش دیگری است

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذیر تحصیالت تکویلی داًشگبُ

 اهضبء ٍ هْر

 

 تکویل هذارک آسهَى دکتزی ًیوِ هتوزکش  

 تکویل هذارک بِ هٌظَر استفادُ اس سْویِ استؼذادّای درخشاى   

 

    

:......................شوارُ  

:.......................تاریخ  


