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 دانشکده مدیریت

 دفاع رساله دکتری: گواهی اعالم آمادگی پیش۸فرم 

 ......تاریخ:..................

 ......شماره:.................

 .....پیوست:................

 

 درخواست دانشجو

مقطع دکتری ............. .................................. دانشجوی دوره ......................رساند نگارش رساله اینجانب.................................وسیله به اطالع میبدین

 .............. ..........................سال ............................. سال تحصیلی....................... ورودی نیم..................رشته/گرایش ............................................................

.............................................................................................................عنوان:.......................................................................................................................با

از رساله خود هستم. خواهشمندم  دفاعپیشپایان یافته است و آماده ................................................................................................................. ......................

                                        شماره تلفن: .........................................                                                                                          .                                              مراتب موافقت خود را اعالم فرمائید

 

                                                                                      امضاء دانشجو/ تاريخ:

 

  راهنما و مشاور تادانموافقت اس

 شود. بدين وسیله آمادگی دانشجو آقای/خانم ................................................... برای پیش دفاع از رساله دکتری تأيید می

 امضاء دوم:  نام و نام خانودگی استاد راهنما                                   امضاء: و نام خانودگی استاد راهنما اول نام

 

 

 امضاء نام و نام خانودگی استاد مشاور دوم:امضاء                                   نام و نام خانودگی استاد مشاور اول: 

 

 

 

   کارشناس آموزشو دانشکده معاون آموزشیتأيید 

                                       دانشجو مورد تائید است؟  بلی  کارنامه                             الزامی                 اختیاری                               جبرانی  :واحد های درسی گذرانده (1

 مورد تایید نیست                    مورد تایید است   وضعیت امتحان جامع: نمره قبولی آزمون زبان عمومی:

 :پروپوزالتاریخ تصویب قطعی پروپوزال در جلسه دفاع از  معدل بدون احتساب رساله:

 شماره:.....................         تاریخ:......................با توجه به زمان دفاع، مجوز نیمسال جاری صادر شده است: 

 کارشناس پژوهشی دانشکده: امضاء                                        :دانشکدهکارشناس تحصیالت تکمیلی امضاء 
 

 

 نع است      دفاع بالماپیش الذکر کلیه واحدهای درسی را مطابق سر فصل مربوطه گذرانده و برگزاری جلسه شود که دانشجوی فوقوسیله گواهی میبدین*

نمره  مشروطی بیش از یک ترم درس نگذرانده  اتمام سنوات تحصیلی  رساله به علت داشتن معدل کمتر از حد نصاب  دفاعپیش برگزاری جلسه *

                     امکان پذیر نیست.   اعالم نشده

                                                              

  تاريخ و امضاء                                  معاون آموزشی                            
 

   



  

  دانشکده راهنما و معاونت پژوهشی استادان

 شماره دانشجویی:  نام و نام خانوادگی دانشجو:

اله و با موافقت اينجانب برای مجله ارسال شده و مسئولیت محتوای مقد که مقاله مستخرج از رساله دانشجو شوبدبن وسیله تايید می

 به عهده اينجانب می باشد.رساله مستخرج بودن از 

 شماره -سال چاپ عنوان مجله عنوان مقاله

 

 

  

 

 

  

 (:۲امضاء استاد راهنما )                              (:                        ۱امضاء استاد راهنما )

 

  با شماره چاپ مشخصدارای پذیرش قطعی   چاپ شده 

 ایندکس شده در مجله خارجی WOS    SCOPUS  مجله داخلی علمی پژوهشی وزارت علوم ایندکس شده درISC  

  استعالم صورت گرفته مجله مذکور مورد تأیید کمیته اعتبار سنجی استطی.  .مجله فاقد اعتبار است 

 امضاء معاون پژوهشی دانشکده:

 

 

 

  دفاع رسالهمجوز داوران برای برگزاری پیش

 محل امضاء نظرات اساتید سمت محل خدمت رتبه علمی نام و نام خانوادگی رديف

1 
   

 داور 
 پیش دفاع آماده استبرای 

 برای پیش دفاع آماده نیست
 

2 
   

 داور 
 برای پیش دفاع آماده است

 برای پیش دفاع آماده نیست
 

3 
   

 داور 
 برای پیش دفاع آماده است

 برای پیش دفاع آماده نیست
 

 

  داوران گرامی

.......... ........................مورخ.......... .......نامبرده روز ..... رساله از دفاع پیش زمان و  برده بالمانع است نامپیش دفاع با توجه به رعایت ضوابط، برگزاری جلسه   

 می گردد: معرفی به شرح زیررساله داور ضمناً . گرددتعیین می..................... در مکان ..................................ساعت .......

 امضاء دانشگاه محل خدمت مرتبه علمی داورنام 

    

 

    

 

    

 

  امضاء مدير گروه:

 

 

 

 

 

 


