فرم انتخاب دروس امتحان جامع دانشکده مهندسی برق ،پزشکی و مکاترونیک توسط استاد محترم راهنما
نام و نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:

دانشگاه آزاد اسالمی قزوین
دانشکده مهندسی برق ،پزشکی و مکاترونیک

دکتری مهندسی .....................

اين قسمت توسط اداره آموزش دانشکده تکمیل شود.

مدير محترم گروه آموزشی مهندسی .............
با توجه به بررسی پرونده آموزشی دانشجوي دكتري آقاي/خانم  ...........................................................بدینوسیله تایید میشود كه با گذراندن كلیه واحدهاي درسی
اصلی طبق جدول ذيل به تعداد  ............واحد و همچنین دروس جبرانی به تعداد  .............واحد و تعداد  ..............نیمسال تحصیلی با معدل كل ، .....................
مرحله آموزشی دوره دکتری (شامل گذراندن کلیه دروس تئوری مصوب گروه آموزشی ،تحويل ريز نمرات مقطع کارشناسی ارشد ،گذراندن درس
وصايا امام (ره) ،ارائه مدرک زبان مورد تايید آيین نامه آموزشی) را به پايان رسانده و از نظر اداره آموزش دانشکده شركت ایشان در آزمون جامع در
صورت احراز سایر شرایط ،بالمانع است.
دروس گذرانده شده در مقطع کارشناسی ارشد

نام درس

نمره

دروس گذرانده شده در مقطع دکتری

نام استاد

نام درس

ترم

نمره

-

سمینار
پایان نامه
امضا و مهر اداره آموزش دانشکده

تايید کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده
استاد راهنمای محترم ،جناب آقای دکتر.................................

احتراماً ضمن تشکر از زحمات جنابعالی به اطالع می رساند دانشجوي دكتري جنابعالی با گذراندن كلیه دروس مقطع دكتري درخواست برگزاري امتحان جامع
را در نیمسال دوم سال تحصیلی  99-1400داشته است  .لذا خواهشمند است طبق اطالعات دوره آموزشی ایشان نسبت به پیشنهاد  3عنوان درس از دروس
گذرانده شده در مقطع دكتري براي آزمون جامع ایشان جهت طرح در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده طبق جدول زیر اقدام فرمایید .الزم به ذكر است
انتخاب  3استاد متفاوت در دروس پیشنهادي مزید امتنان خواهد بود.
پیشاپیش از همکاري حضرتعالی سپاسگزارم.
مدير گروه تخصصی /معاون آموزشی دانشکده
مدير محترم گروه آموزشی مهندسی ...............................
احتراماً به استحضار میرساند دروس پیشنهادی جهت آزمون جامع به شرح زیر به حضور تقدیم می گردد:
رديف

نام دروس پیشنهادی

نام طراحان سوال پیشنهادی

1
2
3
نام و نام خانوادگی استاد راهنما
امضاء و تاريخ

