بسمٍ تعالی
داوطگاٌ آصاد اسالمی ياحذ ضبستش
حًصٌ پژيَص ي فىايسی
فشم پیص دفاع سسالٍ( :دکتشی تخصصی)گشدش کاس اعالم آمادگی داوطجً بشای دفاع اص سسالٍ دس ویمسال ايل /ديم
تًجٍ :داوطجًیان عضیض بایذ ایه فشم سا دس ویمسال اخز پایان وامٍ ،اص سایت داوطگاٌ دسیافت ومًدٌ ي دس صًست دفاع اص سسالٍ دس ویمسال ايل ،حذاکثش تا  30آرس ماٌ ي دس
ویمسال ديم ،حذاکثش تا  31مشداد ماٌ ،بٍ صًست امضاء ضذٌ (بٍ تشتیب وًضتٍ ضذٌ) بٍ ادساٌ امتحاوات تحًیل دَىذ.
نبم:

 -1ثب توجه ثه ثزرسیهبی ثه ػول آهذه اس پزونذه و وضؼیت تحصیلی دانطجو

نبم خبنوادگی:

دفبع اس رسبله تب آخز نیوسبل اول  نیوسبل دوم سبل تحصیلی

رضته تحصیلی:

ضوبره دانطجویی:
اسنظز اداره اهتحبنبت و آهوسش ثال هبنغ است .در صورت

ػذم دفبع اس رسبله در نیوسبل تحصیلی اػالم ضذه ،هجذدا ثبیذ ثزرسی گزدد.
تبریخ و اهضبء هسئول اداره اهتحبنبت
 -2تبریخ اخذ کذ ضنبسبیی رسبله

تبریخ و امضبء هسئول آهوسش
(سهبى دفبع حذالل یکسبل پس اس تصویت رسبله در ضورای پژوهطی)

تبریخ و اهضبء کبرضنبس تحصیالت تکویلی

 -3هستنذات و همبله هستخزج اس رسبله (ثب نوبیه  /ISIػلوی و پژوهطی) هورد تأییذ ثوده و دانطجو آهبده دفبع اس رسبله است.
تبریخ و اهضبء هذیز گزوه

تبریخ واهضبء استبد راهنوب

تبریخ و اهضبء هذیز پژوهص

 -4استبداى هحتزم داور :سزکبرخبنن  /جنبة آلبی (داور داخلی)
 -2سزکبرخبنن  /جنبة آلبی (داور خبرجی )

 -1سزکبرخبنن  /جنبة آلبی (داور خبرجی )
ضوب ثه ػنواى داور رسبله سزکبر خبنن  /آلبی
تأییذ و اهضبء داور داخلی

انتخبة ضذه ایذ لطفب اػالم نظز فزهبئیذ.

تحت ػنواى
 -1تأییذ و اهضبء داور خبرجی

 -2تأییذ و اهضبء داور خبرجی

 -5استبداى هحتزم کویته نظبرت ثز تحمیك:
 -2تأییذ و اهضبء ػضو کویته نظبرت ثز تحمیك

 -1تأییذ و اهضبء ػضو کویته نظبرت ثز تحمیك

 -6ثب سالم ،احتزاهبً ثب توجه ثه ثزرسی پزونذه هبلی دانطجو ،دفبع اس رسبله اس نظز اهور هبلی ثالهبنغ است.
اداره اهور ضهزیه

اداره صنذوق رفبه دانطجویبى

 -7تأییذیه دفتز جذة هیبت ػلوی هجنی ثز تحویل هذارن استبد (راهنوب یب هطبور یب داور) خبرج اس دانطگبه
 -8تبریخ دفبع:

سبػت:

هکبى:

تبریخ و اهضبء هذیز گزوه

تبریخ و اهضبء رئیس دفتز استخذام هیبت ػلوی
تبریخ و اهضبء کبرضنبس تحصیالت تکویلی

تبریخ و اهضبء رئیس اداره پشوهص
 -9ثب توجه ثه ثزرسیهبی انجبم ضذه اجبسه دفبع دارد.

تبریخ و اهضبء هؼبوى پژوهص و فنبوری

