به نام خدا

فرم درخواست دفاع از رساله دکتری تخصصی پژوهش محور

 -1اعالم آمادگی دانشجو جهت دفاع از رساله دکتری تخصصی
با احترام اینجانب  .....................................................دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور رشته  .............................................گرایش  .....................................با شماره دانشجویی ..............................
که رساله خویش را تحت عنوان ..................................................................................................................................................................................................................... ..................................................
اخذ نمودم ،آمادگی خویش را جهت دفاع از رساله اعالم میدارم .خواهشمند است اقدامات الزم را مبذول دارید.
تاریخ و امضاء دانشجو:

شماره تماس دانشجو:

 -2اعالم نظر استادان راهنما و مشاور جهت انجام دفاع
مدیریت محترم گروه:
با احترام ،گواهی میشود مراحل انجام کار رساله دانشجوی فوق طبق مستندات پیوست (یک نسخه از رساله) به اتمام رسیده و دفاع از رساله بالمانع است.
تاریخ و امضاء
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............................................................................... :
 -3تأیید کارشناس آموزش
دانشجوی فوق به لحاظ ضوابط و مقررات آموزشی منعی برای دفاع از رساله خویش در نیمسال  ............سال تحصیلی  .....................ندارد .در صورت عدم دفاع تا پایان نیمسال مذکور ،دانشجو باید مجدداً اقدام
به تمدید رساله و اخذ مجوز نماید.
تاریخ و امضاء کارشناس آموزش
 -4تأیید مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
انجام جلسه دفاع دانشجوی پژوهش محور فوق از نظر این اداره بالمانع است .همچنین نامبرده قرارداد بین استاد راهنما (پیمانکار) و کارفرما و نیز قرارداد داخلی واحد رشت با استاد راهنما و دانشجو را در موعد
مقرر به این اداره تحویل داده است .رساله دکتری دانشجوی مذکور با عنوان  .................................................................................................................................................................................................به
راهنمایی  ...............................................و مشاوره  ....................................................................قبالً در این دفتر به ثبت رسیده است .همچنین گزارشهای شش ماهه اول و دوم به ترتیب در جلسات مورخ
 ........................و مورخ  ............................شورای پژوهشی واحد به تصویب رسیده است.
تاریخ و امضاء مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
 -5معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
مقاله اول دانشجوی مذکور تحت عنوان  ...................................................................................................................................در تاریخ  ............................در مجله ........................................................................
 ................................................................................................................با رتبه  ...................................................پذیرش شد □ /چاپ شد □.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
 -6تأیید کارشناس کتابخانه دانشگاه

بر اساس بررسیهای به عمل آمده ،میزان همپوشانی رساله مذکور  ..............درصد میباشد و اجازه دفاع دارد (مستندات با همپوشانی زیر  03درصد ضمیمه میباشد).
تاریخ و امضاء کارشناس کتابخانه

 -7مراجعه به حوزه معاونت اداری  -مالی جهت تسویه حساب
تأیید مالی

تأیید صندوق رفاه

 -8پیشنهاد داوران توسط مدیر گروه
با احترام ،با عنایت به تأیید رساله دانشجو توسط استادان راهنما و مشاور ،استادان زیر جهت داوری جلسه دفاع معرفی میگردند.
داور داخلی اول ................................................ -1 :رشته  ..............................................گرایش ....................................
 ............................................. -2رشته  ..............................................گرایش ....................................
داور داخلی دوم ............................................... -1 :رشته ...............................................گرایش ....................................
 ............................................... -2رشته ...............................................گرایش .....................................
داور خارجی (باید خارج از دانشگاه آزاد اسالمی و دارای رتبه دانشیاری یا استادی باشد):
 .............................................. -1رشته  .........................................گرایش  ........................................محل خدمت .......................................
 ............................................. -2رشته  .........................................گرایش  ........................................محل خدمت ........................................

تاریخ و امضاء مدیر گروه

 -9پیشنهاد داوران توسط ریاست دانشکده
با احترام ،با عنایت به تأیید رساله دانشجو توسط استادان راهنما راهنما و مشاور ،استادان زیر جهت داوری جلسه دفاع معرفی میگردند.
داور داخلی اول ............................................... -1 :رشته  .......................................گرایش .....................................
داور داخلی دوم .............................................. -2 :رشته ........................................گرایش.....................................
داور خارجی(باید خارج از دانشگاه آزاد اسالمی و دارای رتبه دانشیاری یا استادی باشد .............................................. :):رشته  .......................................گرایش  .................................محل خدمت ......................
تاریخ و امضاء ریاست دانشکده
 -11معرفی نماینده توسط کارفرما
بدینوسیله آقای/خانم  .........................................به عنوان نماینده کارفرما برای حضور در جلسه دفاعیه از رساله دکتری پژوهش محور دانشجوی فوق معرفی میگردد.
 -11نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در خصوص داوران
داوران و ناظر پیشنهادی جهت انجام دفاع به شرح زیر تأیید میشود:
داور داخلی.................................................. :1
داور داخلی................................................... :2
داور خارجی................................................... :
نماینده کارفرما................................................ :
* در ضمن جناب آقای دکتر /سرکار خانم دکتر  .............................................به عنوان استاد ناظر تعیین میگردند.

نام ،امضاء و مهرکارفرما
نام موسسه /شرکت

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 -12دبیرخانه حوزه پژوهش و فناوری به منظور صدور نامه داوران
تاریخ و امضاء کارشناس دبیرخانه پژوهش و فناوری دانشگاه
 -13مراجعه به مسئول دفتر دانشکده جهت هماهنگی برای تعیین زمان و مکان دفاع (پس از اعالم نظر داوران مبنی بر بالمانع بودن برگزاری جلسه دفاع)
ساعت دفاع........................... :
تاریخ دفاع............................... :
 مکان دفاع....................................... :تاریخ و امضاء مسئول دفتر دانشکده
 -14دبیرخانه حوزه پژوهش و فناوری به منظور صدور دعوتنامه استادان راهنما ،مشاور ،داور ،ناظر و نماینده کارفرما
تاریخ و امضاء کارشناس دبیرخانه پژوهش و فناوری دانشگاه
 -15اخذ مجوز برگزاری جلسه دفاع از حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه (تایید کارشناس پژوهشی امور پایاننامهها)

تاریخ و امضاء کارشناس امور پایاننامهها

