به نام خدا
فرم درخواست دفاع از پیشنهاد رساله دکتری تخصصی

 -1اعالم آمادگی دانشجو جهت دفاع از پیشنهاد رساله دکتری تخصصی
-

با احترام اینجانب  .....................................................دانشجوی دکتری تخصصی رشته  .............................................گرایش  ......................................با شماره دانشجویی  ......................................که
پیشنهاد رساله دکتری خویش را تحت عنوان......................................................................................................................................... ............................................................................................................
آماده نمودهام ،آمادگی خویش را جهت دفاع از پیشنهاد رساله دکتری اعالم میدارم .خواهشمند است اقدامات الزم را مبذول دارید.
تاریخ و امضاء دانشجو:

شماره تماس دانشجو:
 -2اعالم نظر استادان راهنما و مشاور جهت انجام پیشنهاد رساله دکتری تخصصی
-

مدیریت محترم گروه:
با احترام ،گواهی میشود مراحل تدوین پیشنهاد رساله دکتری دانشجوی فوق طبق مستندات پیوست (یک نسخه از پیشنهاد رساله دکتری) به اتمام رسیده و آماده دفاع از پیشنهاد رساله دکتری
میباشد.
نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول............................................................................ :

تاریخ و امضاء

نام و نام خانوادگی استاد راهنمای دوم ............................................................................ :

تاریخ و امضاء

نام و نام خانوادگی استاد مشاور اول.............................................................................. :

تاریخ و امضاء

نام و نام خانوادگی استاد مشاور دوم.............................................................................. :

تاریخ و امضاء

 -3پیشنهاد داوران توسط مدیر گروه
با احترام ،با عنایت به تأیید پیشنهاد رساله دکتری دانشجو توسط استادان راهنما و مشاور ،استادان زیر جهت داوری دفاع از پیشنهاد رساله دکتری معرفی میگردند.
داوران داخلی:
 ............................................... -1رشته  .......................................گرایش .......................................
 ................................. ............ -2رشته  .......................................گرایش .......................................
داوران خارجی اول (حتی االمکان باید خارج از واحد باشد):
 .............................................. -1رشته  .........................................گرایش ........................................محل خدمت .......................................
 ........................... ................... -2رشته  .........................................گرایش ........................................محل خدمت .......................................
داوران خارجی دوم (حتی االمکان باید خارج از واحد باشد):
 ........................... ................... -1رشته  .........................................گرایش ........................................محل خدمت .......................................
 .............................................. -2رشته  .........................................گرایش ........................................محل خدمت .......................................
تاریخ و امضاء مدیر گروه
 -4پیشنهاد داوران توسط ریاست دانشکده
با احترام ،با عنایت به تأیید پیشنهاد رساله دکتری دانشجو توسط استادان راهنما و مشاور ،استادان زیر جهت داوری دفاع از پیشنهاد رساله دکتری معرفی میگردند.
داور داخلی:
 ............................ ................... -1رشته  .......................................گرایش .......................................
داور خارجی اول (حتی االمکان باید خارج از واحد باشد):
 ........................... ................... -1رشته  .........................................گرایش ........................................محل خدمت .......................................
داور خارجی دوم (حتی االمکان باید خارج از واحد باشد):
 ........................... ................... -1رشته  .........................................گرایش ........................................محل خدمت .......................................
تاریخ و امضاء ریاست دانشکده
 -5نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در خصوص داوران
داوران و ناظر پیشنهادی جهت انجام پیشنهاد رساله دکتری به شرح زیر تأیید میشود:
داور داخلی................................................... :
داور خارجی اول................................................... :
داور خارجی دوم................................................... :
* در ضمن جناب آقای /سرکار خانم  .................................به عنوان استاد ناظر تعیین میگردند.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 -6مراجعه به مسئول دفتر دانشکده جهت هماهنگی برای تعیین زمان و مکان دفاع از پیشنهاد رساله دکتری

 -مکان دفاع....................................... :

زمان دفاع....................................... :
تاریخ و امضاء مسئول دفتر دانشکده

 -7دبیرخانه حوزه پژوهش و فناوری به منظور صدور دعوتنامه استادان راهنما ،مشاور ،داور و ناظر
تاریخ و امضاء کارشناس دبیرخانه پژوهش و فناوری دانشگاه

