
 .تحویل این گواهی همراه با صورت جلسه دفاع از طرح پژوهشی به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی الزامی است

 
  پردیس فارابی

  
  تأیید آمادگی براي برگزاري جلسه دفاع از طرح پژوهشی دکتري گواهی                          

  

درخواست دانشجو
  

  پردیس فارابیرئیس محترم اداره خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
: ورودي: ...............................  و گرایش رشته تحصیلی    ...............................  : دانشجوي دانشکده            ...............................   احتراماً اینجانببا سالم؛ 
 : .............................همراه با شماره تلفن  شبانه   دوره روزانه           ............................... : شماره دانشجویی........     سال تحصیلی ...........    نیمسال 

  .خواهشمند است دستور فرمایید پرونده اینجانب بررسی گردد .اعالم می کنم رساله دکتري خود آمادگی خود را براي دفاع از طرح پژوهشی
  ..............................................................................................................................................................................................:عنوان رساله 

  :و نام خانوادگی اساتید راهنمانام 
  :اساتید مشاور و نام خانوادگی نام

  امضاء دانشجو و تاریخ                                                                                                                            

س اداره خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی
ش، امور مالی و رئی

س آموز
تأیید کارشنا

  

  خیر )          گذرانده( بلی                   دانشجو دروس جبرانی دارد؟) 1
    بلی   گذرانده است؟                       مطابق برنامه درسی دانشجو دروس دوره  را ) 2
    بلی       کارنامه دانشجو مورد تائید است؟  ) 3

  تاریخ و امضاء                 برنامه ریزي دانشکده                                 کارشناس نام و نام خانوادگی     

نمره همه دروس دانشجو اعالم شده است؟                                             ) 1
           بلي 

  )    :          حروف(             /معدل كل دانشجو ) ۲
  باشد  با توجه به ورودی، قابل قبول می

  دانشجو در کارگاه پروپوزال نويسی شرکت نموده است ) ۳
 ) به بعد ۹۵-۹۶يمسال اول ژه ورودی های نوي(

  

  دانشجو در زبان عمومي نمره قبولي دارد؟) ۴
  :تاريخ امتحان(        ) نمره دانشجو   خير      بلي  

  دانشجو در امتحان جامع نمره قبولي دارد؟) ۵
  :تاريخ امتحان  )      ( نمره دانشجو    بلي 

  را دارد؟)                 (دانشجو مجوز تمديد سنوات ترم جاري ) ۶
   بلي 

  تاييديه مدرک کارشناسی ارشد در پرونده موجود است؟) ۷
    بلی  

  شده است تأييد شورای دانشکدهدر  داوران و هيئت ضوع رساله دانشجومو) ۸
     :                     ) تاريخ تصويب (بلی  

  .استاز لحاظ آموزشی بالمانع  ....................................دانشجو در نیمسال دفاع بدین وسیله گواهی می شود
  

  تاریخ و امضاء                                                                  کارشناس آموزش نام و نام خانوادگی             
  

که با توجه به وضعيت پرونده مالی دانشجو، دفاع از  می شودوسيله گواهی  بدين....... .......................................................  خانم/ درخواست آقاي با توجه به 
  .از نظر امور مالی پرديس بالمانع است طرح پژوهشی دکتری نامبرده

  
  تاريخ و امضاء                                                                         حسابداری کارشناس   نام و نام خانوادگی            

صدور مجوز برگزاري جلسه دفاع از طرح پژوهشی
  ....................................معاون محترم علمی دانشکده   

  با سالم واحترام؛
  .تاریخ دفاع دستور اقدام الزم صادر گرددطرح پژوهشی، با توجه به احراز شرایط دفاع از 

                                                               

  ش و تحصیالت تکمیلی                                             تاریخ و امضاء       نام و نام خانوادگی رئیس اداره  خدمات آموز                                                                               
  

فاع از طرح پژوهشی رساله مراتب فوق و آمادگی دانشجو و موافقت استادان راهنما و مشاور  و همچنین مصوبه شوراي پژوهشی دانشکده بدین وسیله مجوز برگزاري جلسه د  نظر به
  .صادر می شود... ..............................دکتري دانشجوي فوق الذکر  با حضور اساتید راهنما و مشاور و همچنین افراد نامبرده ذیل در تاریخ 

  :نام و نام خانوادگی اساتید داور
  

  .................. نام و نام خانوادگی و امضاي معاون علمی و رئیس شوراي پژوهشی دانشکده


