
 

 
نشگاه ارومیهپردیس دانشگاهی دا  

  رسالۀ دکتري پیشنهاددفاع از درخواست 

  با سالم،

ــري     ــالۀ دکت ــنهاد رس ــت پیش ــه پیوس ــأ ب ــب  احترام ــرایش    ......... .......................................اینجان ــته/ گ ــري رش ــجوي دورة دکت دانش

ــجویی   ...... ......................... ــماره دانشـــــــــــ ــه شـــــــــــ ــوان  .....  ....................................بـــــــــــ ــا عنـــــــــــ بـــــــــــ

ــایی »...........................................................................................................................................................................................« ــت راهنمــــــــ  تحــــــــ

  گردد.جهت بررسی امکان برگزاري جلسه دفاع از پیشنهاد رساله تقدیم می................. ................................ دکتر

  

  نام و نام خانوادگی و امضاي دانشجو
  

  پردیس دانشگاهینظر تحصیالت تکمیلی 

دانشجویی  ه شمارهب ......................................................./جناب آقاي سرکار خانمشود  بدین وسیله گواهی می

  باشند: ز پروپوزال رساله دکتري را، با توجه به سوابق آموزشی ذیل، دارا میصالحیت دفاع ا..... ...........................................

  .. واحد.......تعداد واحد گذرانده دروس:  ..

  .شد)با حد نصاب نمره آزمون زبان کسب شده است (مدرك زبان به پیوست می 

  .امتحان جامع با موفقیت گذرانده شده است 

  پردیس کارشناس تحصیالت تکمیلی ءامضاتاریخ و 

 امیر تمري                                                                                                                                                                                                  

  

  نظر اساتید راهنما

  :داوران محترم پیشنهادي عبارتند از

  داوران داخلی 

  زمینۀ تحقیقاتی مرتبط   مرتبۀ علمی  نام و نام خانوادگی  ردیف

1        

2        

3       

  (حداقل دانشیار)داوران خارجی 

  نۀ تحقیقاتی مرتبطزمی  دانشگاه  مرتبۀ علمی  نام و نام خانوادگی  ردیف

1    	 	    

2          

3          

  

  نام و نام خانوادگی و امضاء اساتید راهنما                                                                                                                     

  تاریخ:                                                                                  
  

  بسمه تعالی

داوران جلسۀ دفاع از پیشنهاد رساله به شرح ذیل  ..............................................مورخ  ،گروه...............................در جلسۀ شوراي 

 تعیین گردیدند.

1- .....................................................                                3-........................................................ 

  

2- .....................................................                                4-........................................................  
  

  

                                                                گروهمدیر                             

                                                                                           امضاء                               

        



 

 
نشگاه ارومیهپردیس دانشگاهی دا  

  

  کتريرساله داز پروپوزال دفاع زمان تعیین فرم 

  

به  ............................................./جناب آقاي سرکار خانمبدینوسیله کمیته داوري پروپوزال دکتري 

                                                                      .......................................................دانشجویی.شماره

با برگزاري » .................................................................................................................................................«رساله نوان عو

       دانشکده مربوطه   پردیس دانشگاهی    در محل  .......................ساعت  ..............................تاریخ  پروپوزال در جلسه دفاع

 نماید. موافقت می

  

  علمی مرتبه  دانشگاه/موسسه  نام و نام خانوادگی  ترکیب هیئت داوران
تاریخ دریافت 

  پروپوزال
  امضا

            استاد راهنماي اول

            استاد راهنماي دوم

            اول داور داخلی

            دوم داور داخلی

            اول رجیداور خا

            دوم داور خارجی

  

 دفاعیه جلسه با نموده و تایید و بررسی را فوق دانشجوي پروپوزال ،دانشکده تکمیلی تحصیالت نماینده بعنوان اینجانب

  .نمایم می موافقت شده ذکر تاریخ در ایشان

  

 

 دانشکده  آموزشی معاون                                    

 تاریخ و امضا                                                             


