
 فرم اعالم آمادگی دفاع از رساله دکتری دانشکده  شیمی

 آموزش دانشکده شیمیمسئول محترم 

....... براساس .................... گرایش.............................اینجانب .................................................................. با شماره دانشجویی ................................با سالم، نظر به اینکه 

 خود تحت عنوان: رساله دکتریآموزشی  آئین نامه

 
 

یان رسانیده ام، تقاضای صدور مجوز دفاع از آن را دارم. شایان ذکر را به راهنمایی .................................................... و مشاورت........................................... به پا

 رهگیری ......................................................... در سایت ایران داک ثبت شده است.د با ک رساله دکتریاست که طرح تصویب شده 

 دانشجو  امضاء                                                                                                             

 تاریخ                                                                                                                                              

 مدیر محترم گروه شیمی

ر ددانشکده شیمی  ..................................... مصوبه مورخ خانم/ آقای................................................   با سالم، بدینوسیله تائید می شود که طرح رساله دکتری

 .ررات آموزشی بالمانع استت و تشکیل جلسه دفاعیه از لحاظ مقاس سیستم  آموزش گلستان ثبت شده

 کارشناس آموزش دانشکده ءامضا                                                                                                                                         

 تاریخ                                                                                                                                        

 استاد راهنمای محترم 

.......................... انجام شده، با سالم، نظر به اینکه ارزیابی مقدماتی )داوری اولیه، اخذ شروط کفایت دفاع و ...(  رساله دکتری خانم/آقای........................

 فرمایید.خواهشمند است تاریخ پیشنهادی جلسه دفاعیه را اعالم 

 مدیر گروه شیمی ءامضا                                                                                                                                          

 تاریخ                                                                                                                                          

 یمیش گروه محترم ریمد

.................... خود را جهت دفاع از رساله دکتری خانم/ آقای......................................................... اعالم می دارد و روز ...... موافقت با سالم، بدینوسیله

 .جهت تشکیل جلسه دفاعیه با حضور داوران به شرح زیر پیشنهاد می شود.................................. ساعت.................مورخ

1- 

2- 

3- 

4- 

 مشاوراستاد امضاء                                                                     استاد راهنما                                                                      امضاء      

 خیتار                                                                           تاریخ                                                                                                
 الزامی است.  ور و دو داور خارجی و دو داور داخلیراهنما، مشا اتید، حضور اسدفاع از رساله دکتری: در جلسات 1توجه

 الزامی است. و پیوست نمودن حکم کارگزینی شماره تلفن ی  از جمله مرتبه علمی، دانشگاه ،:  ذکر مشخصات  کامل داور خارج2توجه 

 رئیس محترم دانشکده شیمی 

یه اعالم نموده و        تشکیل جلسه دفاعجهت خود را  دانشجو، موافقترساله دکتری اساتید راهنما و مشاور و با توجه به اتمام مراحل  موافقت توجه بهبا 

خواهشمند است تمهیدات الزم را مقرر  .عرفی می نمایددانشکده م بعنوان نماینده تحصیالت تکمیلیرا آقای................................................................  خانم/

 فرمائید.

 مدیر گروه شیمی امضاء                                                                                                                                  

 خیتار                                                                                                                                                  

 امضاء رئیس دانشکده شیمی                                                                                                                                   

 تاریخ                                                                                                                                                
 


