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 ......................................مدیر محترم گروه آموزشی ..........

به شماره  ............................................................................. رساند اینجانب ....................................... دانشجو مقطع دکتری تخصصی رشتهبا سالم؛ احتراماً به استحضار می

 دکترای خود تحت عنوان ، متقاضی انجام دفاع از رساله............... ..........................دانشجویی.

  باشم.می .....................................................................................................................................................................................................................................................................

 باشد(.قبولی در آزمون زبان به پیوست می ام )گواهی نمره....................... را کسب نموده.... الف( از آزمون زبان ....................... نمره

 ام.های پیشرفت رساله را تکمیل نموده و به موقع، به گروه آموزشی تحویل دادهب( تمامی گزارش

 (:و اصل مقاالت پیوست شده استباشم )گواهی پذیرش مه دکتری دانشگاه مینادستورالعمل اجرایی آیینبر اساس کفایت علمی رساله ج( دارای 

 مشاوراستاد نام و امضای                             استاد راهنما نام و امضای                           نام و امضای دانشجو
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 .........................دانشکده  ریاست محترم

 گردد: .، موارد زیر اعالم می..........................................یهای به عمل آمده در خصوص وضعیت آموزشی سرکار خانم /  جناب آقابا سالم، با توجه به بررسی

 مطابق مقررات آموزشی است. سالمیالف( تعداد واحدهای گذرانده در هر ن

 ......... گذرانده است......را مطابق سرفصل و با معدل کل .. یآموزش ( .............. واحد درسی دورهب

 )تأیید مدیریت مالی دانشگاه(به دانشگاه ندارد.  یمال ی( بدهج

 . باشد یم یلیتحص تیمعاف یفرم، دارا نیدفاع ذکر شده در ا خیتا تار ای باشد یم تیمعاف ایخدمت  انیکارت پا ی( داراد

 مجوز تمدید سنوات از: یدارا ی( سنوات مجاز تحصیلی دارد / سنوات مجاز تحصیلی ندارد وله

  ....................( مورخ...................  )شماره     دانشگاهشورای تحصیالت تکمیلی     

  ...................( مورخ...................  کمیسیون موارد خاص دانشگاه           )شماره    

 .باشد یم ...................( مورخ...................  کمیسیون موارد خاص استانی            )شماره    

 امضای مدیریت خدمات آموزشی                                                 امضای مدیرت مالی                                   
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 مدیر محترم تحصيالت تکميلی دانشگاه 

 گردد:...........................................، موارد زیر اعالم مییسرکار خانم / جناب آقا یهای به عمل آمده در خصوص وضعیت پژوهشبا سالم، با توجه به بررسی

 دانشگاه مطابقت دارد. یتخصص یدکتر دوره نامهآیین اجرایی دستورالعمل با الذکر، مقاالت فوق 

 در آزمون زبان را دارد. ینمره قبول دییتأ یگواه 

 داک( انجام داده است. رانی)ا ینوشتار علم ییرساله را در سامانه همانندجو ییهمانندجو 

 نجام شده است. جامع مطابق با مقررات ا یابیارز 

 باشد.دفاع، ساعت .............. روز ..................... مورخ ............................. می تشکیل جلسه زمان

 مرتبه علمی نام و نام خانوادگی عضو هیأت داوران

   داخلی استاد داور

   داخلیداور استاد 

   خارجیاستاد داور

 موارد فوق، دانشکده درخواست صدور مجوز دفاع از رساله نامبرده را دارد. دییاعنایت ت اب
 ریاست دانشکده امضایکارشناس تحصيالت تکميلی دانشگاه                                                               امضای 
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. الزم است دانشجو موضوع دفاع را با هماهنگی گروه بالمانع است در زمان تعیین شدهالذکر فوق از رسالهدفاع  ،مقررات آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه رعایتبا 

 . مربوطه آگهی نماید

 :گاهدانش مدیرتحصيالت تکميلی

 امضاء: /تاریخ 


