فرم معافيت از پرداخت شهريه
پس از پيش دفاع متمركز موفق

فرم معافيت از پرداخت شهريه تمديد رساله دكتري
(شامل دانشجوياني كه موفق به اخذ كفايت علمي از پيش دفاع متمركز شده اند)
براساس بخشنامه شماره  01/43597مورخ 0938/02/4

 -1درخواست دانشجو براي معافيت از پرداخت شهريه تمديد رساله و تبديل به وضعيت(امادگي دفاع) به مدت دو نيمسال
احتراماً ،اينجانب ...............................................به شماره دانشجويي ،..................................دانشجويي دكتری تخصصي رشته/گرايش
 ،.............................................در تاريخ .............................در پيش دفاع متمركز شركت نموده و طبق نظر هيات داوران شرط كفايت علمي دستاوردهای
علمي را كسب نموده ام و در انتظار كسب امتياز پژوهشي الزم جهت برگزاری جلسه دفاع ميباشم .لذا درخواست معافيت از شهريه تمديد رساله
دكتری برای نيمسال تحصيلي  ..................را دارم.
الف -مقاله و مستندات علمي پيش دفاع ب -تاييد پيش دفاع موفق (پرينت از پژوهشيار و تاييد معاون محترم پژوهشي دانشكده) ج-كارنامه (پرينت شده از اموزشيار وتاييد
شده توسط مدير محترم گروه)
تاريخ و امضا
 -2اعالم نظر اساتيد راهنما و مشاور
با عنايت به اينكه خانم /آقای  .............................................در پيش دفاع متمركز شركت نموده و طبق نظر هيات داوران شرط كفايت علمي دستاوردهای
علمي را كسب نموده اند و در انتظار كسب امتياز پژوهشي الزم جهت برگزاری جلسه دفاع ميباشند ،بدينوسيله اعالم مي گردد برخورداری دانشجو
از معافيت پرداخت شهريه به مدت يك نيمسال براساس بخشنامه شماره  01/43597مورخ 0938/02/4بالمانع مي باشد.
نام و نام خانوادگي استاد راهنما ......................................2
نام و نام خانوادگي استاد راهنما .....................................0
تاريخ و امضا
نام و نام خانوادگي استاد مشاور..................................0
تاريخ و امضا

تاريخ و امضا
نام و نام خانوادگي استاد مشاور.......................................2
تاريخ و امضا

 -3تاييد و اعالم نظر مدير گروه تخصصي
با عنايت به اينكه خانم /آقای  .............................................در پيش دفاع متمركز شركت نموده و طبق نظر هيات داوران شرط كفايت علمي دستاوردهای
علمي را كسب نموده اندو حد اقل يكسال از تاريخ دفاع پروپزال ايشان گذشته است و در انتظار كسب امتياز پژوهشي الزم جهت برگزاری جلسه
دفاع ميباشند ،بدينوسيله اعالم مي گردد برخورداری دانشجو از معافيت پرداخت شهريه به مدت يك نيمسال براساس بخشنامه شماره  01/43597مورخ
0938/02/4بالمانع مي باشد.
همچنين پس از بررسي وضعيت تحصيلي ،در كارنامه ايشان تا كنون به مدت  ........ترم وضعيت آمادگي دفاع ثبت شده و دانشجو ی مذكور تا
كنون به تعداد  ....نيمسال از معافيت پرداخت شهريه تمديد رساله دكتری استفاده كرده اند.
نام و نام خانوادگي مدير گروه آموزشي:
تاريخ و امضا

 -4تاييد و اعالم نظر معاون (مدير) پژوهشي دانشکده
با توجه به بررسي مستندات پيش دفاع و همچنين تاييد كميته مركزی داوران پيش دفاع متمركز با موفقيت انجام شده است و مراحل  3و 01
در سامانه پژوهشيار تاييد شده است و دانشجو امادگي انتقال به مرحله  00پژوهشيار و بهره مندی از معافيت پرداخت شهريه به مدت يك نيمسال
و تبديل وضعيت ثبت نامي به (آمادگي دفاع ) را دارا است.
نام و نام خانوادگي ريس اداره پژوهش دانشكده:
تاريخ و امضا
 -5تاييد رياست دانشکده
مطابق با بخشنامه شماره  01/43597مورخ 0938/02/4بالمانع مي باشد .برخورداری دانشجو از معافيت پرداخت شهريه به مدت يك نيمسال بالمانع
مي باشد.
نام و نام خانوادگي ريس دانشكده:
تاريخ و امضا
 -6تاييد رييس اداره تحصيالت تکميلي دانشگاه آزاد واحد مشهد
مطابق با بخشنامه شماره  01/43597مورخ 0938/02/4برخورداری دانشجو از معافيت پرداخت شهريه به مدت يك نيمسال بالمانع مي باشد.
نام و نام خانوادگي:
تاريخ و امضا
 -7تاييد مدير كل آموزش و تحصيالت تکميلي دانشگاه آزاد واحد مشهد
مطابق با بخشنامه شماره  01/43597مورخ  0938/02/4برخورداری دانشجو از معافيت پرداخت شهريه برای نيمسال ذكر شده بالمانع مي باشد.
نام و نام خانوادگي:
تاريخ و امضا

**اين بخش تنها مربوط به دانشجوياني است كه براي نيمسال سوم تقاضاي معافيت از پرداخت تمديد رساله دارند**
اعالم نظر مدير كل آموزش و تحصيالت تکميلي دانشگاه آزاد واحد مشهد
مديركل محترم پژوهش و توليد علم دانشگاه با توجه به اينكه دانشجو تا كنون به مدت دو نيمسال از معافيت پرداخت شهريه استفاده كرده است
خواهشمندم درخواست دانشجو مبني بر معافيت پرداخت شهريه در نيمسال سوم را در شورای محترم پژوهشي دانشگاه مطرح و بررسي بفرماييد.
نام و نام خانوادگي:
تاريخ و امضا
نتيجه بررسي در شوراي پژوهشي دانشگاه
درخواست خانم /آقای  .............................................در جلسه مورخ  ....................مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس مستندات ارايه شده با درخواست
ايشان مبتني بر معافيت پرداخت شهريه برای نيمسال سوم براساس بخشنامه شماره  01/43597مورخ  0938/02/4موافقت /مخالفت ميشود
نام و نام خانوادگي مديركل پژوهش و توليد علم دانشگاه:
تاريخ و امضا

