
 

 «(يیژٌ داوشجًیان دکترای تخصصی) درخًاست تعییه استاد راهىما فرم» 

 

 .ایه قسمت تًسط داوشجً تکمیل شًد -الف

 عضو هحترم هیأت علوی

 .................................... سرکار خانن دکتر /جناب آقای

 تا سالم

 .................................................زاًشجَی زکتزای ترصصی رشتِ ........................................... ......آقای /ذاًناحتزاهاً، تسیٌَسیلِ تِ استحضار هی رساًس کِ ایٌجاًة 

ٍاحس، هتقاضی اًتراب جٌاتعالی تِ ............. تا گذراًسى تعساز ...... ..................سال تحصیلی......................... ٍرٍزی ًین سال .................................تِ شوارُ زاًشجَیی  

 .لذا ذَاّشوٌس است اقسام السم را هثذٍل فزهائیس. زٍم پایاى ًاهِ ذَز هی تاشن/عٌَاى استاز راٌّوای اٍل

 .یزدانتخاب استاد راهنمای پایان نامه دکتزای تخصصی بایذ تا پایان نیم سال دوم صورت پذ: تذکز مهم

 اهضاء زاًشجَ: ...................          تارید

 .ایه قسمت تًسط استاد راهىما تکمیل شًد -ب

 هدیر هحترم گروه

 .................................... جناب آقای دکتر

 تا سالم

 را تِ عٌَاى هشاٍر اٍل ٍ ...... .............................ذاًن زکتز /ٍ آقای ًاهثززُ اعالم هی زارماحتزاهاً، تسیٌَسیلِ ایٌجاًة آهازگی ذَز را تزای قثَل  راٌّوایی پایاى ًاهِ زاًشجَی 

 .لذا ذَاّشوٌس است زستَر اقسام السم را هثذٍل فزهائیس. را تِ عٌَاى هشاٍر زٍم پیشٌْاز هی کٌن................................... ذاًن زکتز /آقای

 اهضاء استاز راٌّوا          .....................: تارید

 .ایه قسمت تًسط مذیر گريٌ تکمیل شًد -ج

 هعاونت هحترم پژوهشی دانشکده

 .................................... جناب آقای دکتر

 تا سالم

ًگزفت ٍ استاز /هطزح ٍ هَرز هَافقت قزار گزفت............................ هَرخ ................................. احتزاهاً، زرذَاست زاًشجَی فَق الذکز، زر جلسِ شَرای گزٍُ 

 .گزززتسیٌَسیلِ هزاتة جْت استحضار تقسین هی . ًوی تاشس/  شزایط هی تاشس ٍاجسراٌّوا هطاتق ترشٌاهِ 

 : تَضیحات

 اهضاء هسیز گزٍُ           : ..................... تارید

 .ایه قسمت تًسط معايوت پژيهشی داوشکذٌ تکمیل شًد -د

 عضو هحترم هیأت علوی گروه

 ....................................  سرکار خانن دکتر/جناب آقای

 تا سالم

زاًشجَی رشتِ .................... ذاًن / ی آقایپایاى ًاهِ زکتزای ترصص زٍم/ الذکز جٌاتعالی  تِ عٌَاى استاز راٌّوای اٍلٍق احتزاهاً، تا تَجِ تِ هَارز ف

ب پزٍپَسال ّواٌّگی حضزتعالی تا پایاى تزم چْارم ًسثت تِ گذراًسى آسهَى جاهع، تْیِ ٍ تصَی تاالسم است کِ زاًشجَ . هٌصَب هی شَیس.......................... 

 .لذا ذَاّشوٌس است کِ  زر پایاى  ّز ًین سال تحصیلی گشارشی اس ٍضعیت پیشزفت زاًشجَ تِ ایي هعاًٍت ارسال فزهائیس. اقسام ًوایس

 اهضاء هعاًٍت پژٍّشی زاًشکسُ    ......................... تارید  


