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دانش گاه آزاد اسالمی

تاریخ:
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پیوست:

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

إ

واحد شیـراز

فرم اعلام آمادگی دانشجوی دکتری برای انجام پیش دفاع از رساله
با سلام؛ احتراماً به استحضار میرساند اینجانب  .......................................دانشجوی مقطع دکتری تخصصی ورودی نیمسال اول /دوم سال تحصیلی  ...................رشته
 .......................................گرایش  .......................................به شماره دانشجویی .............................
الف) از آزمون زبان  .......................نمره  ...........................را کسب نمودهام (گواهی نمرهی قبولی در آزمون زبان قبلاً به گروه ارائه شده است).
ب) تمامی گزارشهای پیشرفت رساله را تکمیل نموده و به موقع به گروه آموزشی تحویل دادهام .ج) بخش عملی و نگارش رساله را بر اساس نظرات استادان
محترم راهنما و مشاور به انجام رساندهام.

د) فایل پاورپوینت پیش دفاع از رساله را آماده نمودهام .ه) طبق قوانین پژوهشی دانشگاه (مقالهی خود را به چاپ

رسانده ام  /پذیرش مقاله را دریافت نموده ام  /به مجله معتبر ارسال نموده ام و بیش از  5نیمسال پایان نامه را انتخاب کرده ام ( )اصل مجله یا اصل
مقاله ،گواهیهای پذیرش یا ارسال مقاله به همراه اصل مقالات به پیوست میباشد):
نام نشریه

عنوا ن مقاله

صفحات

سال

شماره

شماره و تاریخ

نمایه

ضریب

گواهی پذیرش

علمی

تأثیر)(I F

اسامی نویسندگان

با عنایت به موارد مذکور و ضمن ارسال یک نسخه از رساله و مدارک اشاره شده بالا ،متقاضی انجام پیش دفاع از رساله دکترای خود تحت عنوان
 ..................................................................................................................میباشم.
تاریخ و امضاء:

نام و نام خانوادگی دانشجو:
مدیر محترم گروه :

عطف به درخواستت دانشتجو خواهشتمند استت اقدامات مقتضتی درخصتوا برگزاری پلسه پیش دفاع ایشان مور .............................. .ساعت  .......................مکان
 ..............................صورت پذیرد .در ضمن گواهی می شود متن رساله دکتری ایشان بررسی و مقاله مذکور ،مستخرج از رساله دانشجو می باشند.
استاد راهنما( :)1نام /امضاء/تاریخ

استاد راهنما( :)2نام /امضاء/تاریخ

استاد مشاور( :)1نام /امضاء/تاریخ

استاد مشاور( :)2نام /امضاء/تاریخ

رئیس محترم اداره پژوهش دانشکده:
احتراماً ،ضم ن تأیید مراتب فوق به اطلاع می رساند درخواست خانم/آقای  .....................در گروه تخصصی بررسی و ضمن ارسال رساله و مدارک مربوط به مقاله و
اعلام اسامی داوران داخلی پیشنهادی ،خواهشمند است اقدام مقتضی مبذول فرمایید.
استاد داور داخلی :1
نام ونام خانوادگی مدیر گروه

استاد داور داخلی:2

امضاء و تاریخ

 /نامبرده سنوات مجاز تحصیلی ندارد ولی دارای مجوز تمدید سنوات از:
ضمناً نامبرده سنوات مجاز تحصیلی دارد
شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد (شماره  .....................مور /) ...................... .کمیسیون موارد خاا واحد (شماره  .....................مور) ..................... .
کمیسیون موارد خاا استانی (شماره  ...................مور / ) ................... .کمیسیون موارد خاا دانشگاه (شماره  ...................مور ) ................... .می باشد.
مدارک و مقاله فوقالذکر ،با قوانین پژوهشی و دستورالعمل اپرایی دوره دکتری تخصصی دانشگاه مطابقت داده شدند و انجام پیش دفاع رساله بلامانع است .ضمناً
هماهنگی لازم با خانم /آقای دکتر  .....................................................به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی صورت گرفته است.
نام و نام خانوادگی رئیس اداره پژوهش دانشکده
امضا و تاریخ
توجه:
-1در رابطه با دفاع از رساله دانشجویان دکتری باید به بخشنامه داخلی /545د 1931/1/5/مور 1931/5/2 .و بخشنامه های ارسالی پس از آن به ویژه در مورد
مقالات علمی توپه شود -2 .پلسه پیش دفاع به صورت غیرعلنی و با حضور استادان راهنما ،مشاور ،داور داخلی ،مدیر گروه و نماینده تحصیلات تکمیلی باید
حداقل سه هفته قبل از پلسه دفاع و با رعایت سنوات مجاز تحصیلی و سایر مقررات آموزشی تشکیل شود -9 .پس از اخذ تأییدیه مقاله علمی مستخرج از رساله
و انجام موفق پیش دفاع ،دانشجو می تواند برای دفاع نهایی از رساله ،درخواست مجوز نماید.
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