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 تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور قم

 

ل گردد
ط دانشجو تکمی

ت توس
ن قسم

ای
 

 

 مدیریت محترم تحصیالت تکمیلی استان قم

  ورود...................................شماره دانشجویی به  ..........................................دانشجوی رشته  ............................................... اینجانب
   آموزش محور 

  پژوهش محور
- 

    کنکور سراسری

    فراگیر
  

 ....……رشته تحصیلی کاردانی  ...............کارشناسی تاریخ فراغت از تحصیل  .................گرایش .......................................... کارشناسیرشته تحصیلی 

 .....................................سایر  معافیت تحصیلی    پایان خدمت     : وضعیت نظام وظیفه 

 ..............................پیش شماره شهرستان ................................................ :شماره ثابت............................................................  تلفن همراه 

  :آدرس

 تاریخ و امضای دانشجو                                                                                                                    

ی
س امور دانشجوی

کارشنا
 

 مجوز دروس معادل سازی شده (11           کاردانی   – کارشناسی کپی برابر اصل دانشنامه( 8          کارت دانشجویی                                  (1

 فرم وضعیت انضباطی( 16               کاردانی –اصل تأییدیه تحصیلی کارشناسی ( 9           (      یکسان و زمینه سفید)قطعه عکس  6 (2

 درخواست تغییر شیوه به آموزش محور( 11                کاردانی -ریزنمرات تأیید شده کارشناسی   (11        تصویر تمامی صفحات شناسنامه               ( 3

 صورتجلسه دفاع از پایان نامه    ( 18                                             فرم پذیرش فراگیر( 11         تصویر پشت و روی کارت ملی                 ( 4

 مجوز افزایش سنوات( 19                                            دانشپذیری کارنامه ( 12       معافیت            / تصویر کارت پایان خدمت ( 1

 مجوز استفاده از سهمیه                         ( 21                                تطبیق واحد جامعه المصطفی( 13              (یا جایگزین کارت آزمون)کارت آزمون  (6

 مجوز دروس جبرانی( 21                         نامه تسویه حساب جامعه المصطفی( 14             (رسمی ، فراگیر)شدگان لیست پذیرفته ( 1

  .اطالعات تاییدیه با مدرک کارشناسی و کاردانی تطبیق شد/ با مدرک کارشناسی، کاردانی و تاییدیه های تحصیلی تطبیق شد مشخصات شناسنامه( 22

 (پژوهش محور)تصویر چکیده پایان نامه ( 24                         .مطابقت داردمشخصات نامبرده در سیستم گلستان با مشخصات شناسنامه ای  (23

 کارشناس محترم دفاع و فارغ التحصیالن

 م مراحل صدور گواهی موقت کامل میباشدنواقص مدارک خود را تکمیل نموده و پرونده جهت انجا........................ نامبرده در تاریخ 

 تاریخ و امضای کارشناس

س 
کارشنا

صیالن
فارغ التح

 

 

 .گذرانده است .................در ترم .. .......................... را با معدل خود واحدهای اصلی و جبرانی رشته تحصیلیتمامی  گواهی می شود نامبرده

 ........ ............ آخرین ترم پایان نامه........................................... اولین ترم اخذ پایان نامه .................................. خرین ترم اخذ واحدهای آموزشیآ

 ..................... :شماره مجوز و تاریخ افزایش سنوات.... ....................  تعداد ترم های مازاد بر سنوات. ..............................ای تحصیلی تعداد ترم ه

 .......................تعداد ترم های دانشجوی مشمول 

 نموده است رعایت دانشجو در تمامی ترم های تحصیلی، پیش نیاز و سقف انتخاب واحد را. 

 

 .جهت انجام امور صدور مدرک شد ،فارغ التحصیالنپرونده تحصیلی نامبرده تحویل ............................. در تاریخ 

 تاریخ و امضای کارشناس



 2صفحه                درخواست بررسی پرونده کارشناسی ارشد                      
 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور قم

 (مخصوص دانشجویان پژوهش محور)

 

س دفاع
کارشنا

 

 .اعالم گردید.................................. تصویب شده و  نتیجه نهایی داوری توسط داور در تاریخ ....................................... پروپوزال نامبرده در تاریخ 

 تاریخ و امضای کارشناس

ی
س برنامه ریز

کارشنا
 

 

 .قسمت برنامه ریزی نموده اند را به شرح ذیل تحویل و داور مشاور ،شود نامبرده مدارک استاد راهنما گواهی می 

 

  فرم مشخصات استاد راهنما  حکم کارگزینی استاد راهنما   شماره حساب بانک ملت استاد راهنما راهنما تصویر کارت ملی استاد 

  فرم مشخصات استاد مشاور  حکم کارگزیری استاد مشاور  شماره حساب بانک ملت استاد مشاور  تصویرکارت ملی مشاور 

  داورحکم کارگزینی استاد    داورشماره حساب بانک ملت استاد   داور تصویر کارت ملی استاد 

 .در سیستم گلستان ثبت گردید.......................... اطالعات استاد راهنما و مشاور مورخ 

 تاریخ و امضای کارشناس

 

س دفاع
کارشنا

 

فرم موافقت با تاریخ دفاع از اساتید راهنما، مشاور و داور تعیین و ....................... ساعت ....................... مورخ ....... ...........................روز تاریخ دفاع نامبرده 

 .دریافت شد

   تاریخ و امضای کارشناس

 


