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  ......................   :  تاریخ
  :    ......................شماره

  :   .....................پیوست
معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی  

  کیدانشکده دامپزش

   اعالم آمادگی و درخواست مجوز شرکت در آزمون جامع دانشجویان دکتراي تخصصیفرم 
  

  این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود - الف
  معاونت محترم آموزشی دانشکده

  دکتر سرکار خانم/ جناب آقاي
 به           تخصصی رشتهدکتراي مقطع دانشجوي                               خانم/آقاي اینجانببا سالم و احترام، بدینوسیله به استحضار می رساند که 

در           نیم سال تحصیلی و با معدل کل            ضمن قبولی در آزمون زبان           با گذراندن تعداد        واحد             شماره دانشجویی         
  .لذا خواهشمند است اقدام الزم را مبذول فرمائید  .آبان سال     می باشم/ امع در اردیبهشتشرکت در آزمون کتبی و شفاهی جمتقاضی با نمره          

   :                 .دانشجو امضاء                  :    تاریخ                                                                     
  تکمیل شود معاونت آموزشی دانشکدهاین قسمت توسط  - ب

  مدیر محترم گروه
  دکتر سرکار خانم/ جناب آقاي

گواهی می شود که دانشجوي نامبرده با گذراندن تعداد     نیم سال  دینوسیلهخانم        ب/ ا توجه به بررسی پرونده آموزشی آقابا سالم و احترام، ب
اي تخصصی را به پایان رسانده و از نظر این معاونت شرکت ایشان در آزمون تحصیلی،      واحد آموزشی و با معدل کل       مرحله آموزشی دوره دکتر

   .جهت برگزاري آزمون جامع صادر گردیده و فاقد هر گونه ارزش دیگري است این گواهی صرفأ. جامع در صورت احراز سایر شرایط بالمانع است
  :                 .دانشکده معاونت آموزشی امضاء              :   تاریخ                                                                         

  )دامپزشکی گردد لطفأ بصورت نامه محرمانه تحویل دفتر معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده( این قسمت توسط مدیر گروه تکمیل شود -ج
  معاونت محترم پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده دامپزشکی

  جناب آقاي دکتر
مورخ                                     در جلسهگروه        ، و تأیید معاونت محترم آموزشی دانشکده درخواست دانشجوي فوق الذکربنا بر با سالم و احترام، 

در ضمن عناوین درسی . آزومن جامع کتبی در تاریخ       و آزمون جامع شفاهی در تاریخ        موافقت نمود با برگزاريباحضور استاد راهنماي نامبرده 
  .خواهشمند است اقدام الزم را مبذول فرمائید. آزمون جامع و طراحان سوال به شرح جدول زیر مشخص گردید

  طراح یا طراحان سوال  عنوان درس  ردیف
1      
2      
3      
4      

  :                 .مدیر گروه امضاء                :تاریخ
  این قسمت توسط معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده تکمیل شود - د

  مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه
  جناب آقاي دکتر

شفاهی که در تاریخ              / دانشگاه در آزمون جامع کتبیمعرفی نماینده تحصیالت تکمیلی  نسبت به ، خواهشمند استو احترام، با توجه به موارد فوق با سالم
  .برگزار خواهد شد، دستور اقدام مقتضی صادر فرمائید

  .                         معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده دامپزشکی امضاءتاریخ                     

  


