
  دانشجویانبرای  و علوم تربیتی شناسیهای دانشکده روانراهنمای فرم 

 

 کد فرم نام فرم ردیف
 دانشجویان

 دکتری ارشد کارشناسی

   * 1ک زمان در دو رشته تحصیلیصورت همفرم درخواست   ادامه تحصیل به 1
   * 2ک صورت میهمان در دوره تابستانفرم انتقال به 2
   * 3ک 75فرم الف  3
   * 4ک فرم تقاضای مهمان شدن درس 4
   * 5ک ی انتقال دائمحساب دانشجوفرم تسویه 5
   * 6ک فرم درخواست تغییر رشته در دانشگاه تهران 6
  *  1ک.ا  نامهفرم معرفی انجام پایان 7
  *  2ک.ا  فرم درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره کارشناسی ارشد 8
  *  3ک.ا  نامه کارشناسی ارشدجلسه دفاعیه پایانصورت 9
  *  4ک.ا   نامه کارشناسی ارشددانشجو از پایانفرم گواهی آمادگی دفاع  10
  *  5ک.ا  فرم حضور استاد داور در جلسه دفاع پایان نامه 11
  *  6ک.ا  نامهفرم ارزیابی پایان 12
  *  7ک.ا    نامه کارشناسی ارشدگواهی دفاعیه پایان 13
  *  8ک.ا   ارشد کارشناسی دوره دانشجویان وضعیت گزارش فرم 14
  *  9ک.ا  ماه سه  پایان در ارشد دانشجویان نامه پایان پیشرفت گزارش فرم 15

 *   2د سالفرم گزارش پیشرفت رساله دانشجویان دکتری در پایان نیم 16
 *   3د فرم گزارش وضعیت دانشجویان دوره دکتری 17
 *   4د فرم درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره دکتری 18
 *   5د فرم گواهی آمادگی دفاع دانشجو از رساله دکتری 19
 *   6د لهفرم گواهی مقاله مستخرج از رسا 20
 *   7د جلسه پیش دفاع رساله دکتری تخصصیفرم صورت 21
 *   8د جلسه دفاعیه رساله دکتری تخصصیفرم صورت 22
 *   9د فرم گزارش وضعیت دانشجویان دوره دکتری 23
 *   10د  فرم حضور استاد داور در جلسه دفاع رساله 24
 *   11د  فرم ارزیابی رساله 25
 *   12د  قرم گواهی دفاعیه رساله دکتری 26

 * * * 1م فرم درخواست استفاده از کتابخانه 27
 * * * 2م ترم توسط دانشجویانفرم درخواست بررسی مجدد اوراق امتحانی پایان 28
 * * * 3م فرم مرخصی تحصیلی 29
 * * * 4م فرم درخواست  معرفی به آموزش و پرورش 30
 * * * 5م انجام تحقیق مرتبط با درسنامه فرم معرفی 31
 * * * 6م فرم تقاضای ترک تحصیل دائم دانشجو )انصراف از تحصیل( 32
 * * * 7م فرم درخواست صدور و ارسال کارنامه رسمی التین 33
 * * * 8م فرم درخواست صدور کارنامه التین غیررسمی 34
 * * * 9م فرم تغییر نمره 35
 * * * 10م ایجویان خارج از لیست رایانهفرم ثبت نمره دانش 36
 * *  11م نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتریفرم طرح پیشنهادی)پروپوزال( پایان 37
 * * * 12م التحصیالنحساب فارغفرم درخواست  تسویه 38
 * *  13م نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتریفرم موضوع پیشنهادی پایان 39
 * *  14م نامه/ رسالهفت پایانفرم گزارش پیشر 40
 * *  15م فرم ارزشیابی اساتید راهنما و مشاور توسط دانشجویان 41
 * * * 16م سالفرم حذف اضطراری درس در نیم 42
 * *  17م لیست ارزشیابی پروپوزالفرم چك 43
 * *  18م فرم گواهی حضور در جلسه دفاع 44
 * *  19م نامه و رسالهانفرم راهنمای تهیه طرح تحقیق پای 45

 


