
 اعالم آمادگی دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتری فرم                                               

 امضاء رئیس دانشکده شیمی                                                                                                             

 خیتار                                                                                                             

 مسئول محترم آموزش دانشکده شیمی

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

 خود تحت عنوان: آموزشی طرح پیشنهادی رساله دکتری آئین نامه

.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 کرده ام، تقاضای صدور مجوز دفاع از آن را دارم.  را به راهنمایی .................................................... و مشاورت........................................... آماده

  دانشجوو تاریخ  امضاء                                                                                                                       

 مدیر محترم گروه شیمی

با موفقیت گذرانده ، و  ....................................امتحان جامع خود را در تاریخ  خانم/ آقای................................................  با سالم، بدینوسیله تائید می شود که 

 .است، لذا تشکیل جلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله از لحاظ مقررات آموزشی و سنوات تحصیلی بالمانع است یستم  آموزش گلستان ثبت شدهدر س

 و تاریخ کارشناس آموزش دانشکده  ءامضا                                                                                                                                         

 استاد راهنمای محترم

ی بالمانع است، خواهشمند است آموزشبا سالم، نظر به اینکه دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتری خانم/آقای.............................................. از نظر مقررات 

 تاریخ و اعضای هیات داوری پیشنهادی را اعالم فرمایید.

 مدیر گروه و تاریخ  امضاء                                                                                                                                         
 ند است تاریخ پیشنهادی، حداقل یک ماه پس از تحویل این فرم به دانشکده باشد.: خواهشم1توجه 

سابقه تدریس یا سه سال ( راهنما، یک داور خارجی )حداقل دانشیار( و دو داور داخلی ) حداقل با استاداندفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتری، حضور استاد )در جلسه : 2توجه 

 ترجیحاً دوره دکتری( الزامی است.و تحقیق در دوره های تحصیالت تکمیلی 

 شیوه نامه اجرایی دوره دکتری حضور استاد مشاور در جلسه دفاع از طرح پیشنهادی الزامی نیست. 8ماده  1: مطابق تبصره 3توجه 

 دانشگاه و شماره تلفن الزامی است.: ذکر مشخصات کامل داور خارجی از جمله مرتبه علمی، 4توجه

 پژوهشی دانشکده دارد.-: بدیهی است هرگونه تغییر در عنوان یا محتوای طرح پیشنهادی نیاز به تصویب مجدد شورای آموزشی5توجه 
 یمیش گروه محترم ریمد

با حضور داوران به شرح زیر .................................. ساعت........................................... مورختاریخ جلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله روز  با سالم، بدینوسیله

 .پیشنهاد می شود

 داور داخلی اول: -1

 داور داخلی دوم: -2

                                استاد راهنما                                                 و تاریخ امضاء                                   داور خارجی:                                                                                     -3

 رئیس محترم دانشکده شیمی 

یه اعالم تشکیل جلسه دفاعجهت خود را  ............................ ، موافقت ری در شورای گروه آموزشی مورخبا توجه به تصویب طرح پیشنهادی رساله دکت

خواهشمند است  نسبت به طرح  .دانشکده معرفی می نماید بعنوان نماینده تحصیالت تکمیلیرا آقای................................................................  نموده و  خانم/

 پژوهشی دانشکده دستور فرمایید.-موضوع در شورای آموزشی

 و تاریخ مدیر گروه شیمی  امضاء                                                                                                                                  

                                                                                                                                  پژوهشی مورخ ......................................... به تصویب رسید.-له دکتری خانم/آقای........................................... در جلسه شورای آموزشیطرح پیشنهادی رسا

 

                                                                                    هدامضاء و تاریخ رئیس دانشک


