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شوارُ:

تقاضاي شركت در جلسِ دفاع از پيشٌْاديِ رسالِ دكتري

تاريخ:

داًشگاُ صٌعتي خَاجِ ًصيرالديي طَسي

استاد هحترم راٌّوا
دانطجوی دوره دکتزای رضته

تذینوسیله ته پیوست پیطنهادیه رساله دکتزی اینجانة

تا ضواره دانطجویي  ............................که تحت نظز جناتؼالي تهیه گزدیذه جهت استحضار و اقذام هقتضي ارسال هي گزدد.
ػنواى رساله ته فارسي:
ػنواى رساله ته انگلیسي:
ًام ٍ ًامخاًَادگي داًشجَ :
تاريخ ٍ اهضاء :
هدير هحترم گرٍُ
تذینوسیله اػالم هي دارد دانطجوی دکتزی تا هطخصات فوق الذکز که تحت راهنوایي اینجانة بِ صَرت كاهل /بِ صَرت هشترک
تا آقاي /خاًن دکتز

توده و اهتحاى جاهغ خود را نیش تا هوفقیت گذرانذه تزاساس دستورالؼول اجزایي دوره دکتزی

هورخ ،1331/03/22آهاده تزگشاری جلسه دفاع اس پیطنهادیه رساله دکتزی خود هي تاضذ .اساتیذ داور و سهاى دفاع پیطنهادی اینجانة
ته ضزح سیز اػالم هي گزدد ( :یک نسخه اس پیطنهادیه ته پیوست هي تاضذ).هحذوده سهاني دفاع:
اساتیذ داور خارج دانطگاه:
اساتیذ داور داخل دانطگاه:
ًام ٍ ًام خاًَادگي استاد راٌّواي اٍل:

ًام ٍ ًام خاًَادگي استاد راٌّواي دٍم:

تاريخ ٍ اهضاء:

تاريخ ٍ اهضاء:

هعاٍى هحترم آهَزشي ٍ تحصيالت تکويلي داًشکدُ
تذینوسیله اػالم هي دارد دانطجوی دکتزی تا هطخصات فوق الذکز که تحت راهنوایي جناب آقای/سزکار خانن دکتز
بِ صَرت كاهل /بِ صَرت هشترک تا آقاي /خاًن دکتز

توده و اهتحاى جاهغ خود را نیش تا هوفقیت گذرانذه و آهاده

تزگشاری جلسه دفاع اس پیطنهادیه رساله دکتزی خود هي تاضذ .اساتیذ داور و هحذوده سهاني پیطنهادی گزوه تخصصي ته ضزح سیز
اػالم هي گزدد خواهطونذ است جهت هقزر فزهائیذ در ضورای دانطکذه طزح و تصویة گزدد( .طثق تخص "و" دستورالؼول اجزایي
دوره دکتزی هورخ )1331/03/22هحذوده سهاني دفاع:
نام و رتثه اساتیذ داور خارج دانطگاه:
نام و رتثه اساتیذ داور داخل دانطگاه:
ًام ٍ ًام خاًَادگي هدير گرٍُ:
تاريخ ٍ اهضاء:
آهَزش تحصيالت تکويلي داًشکدُ:
هزاتة فوق تا اصالح ته ضزح سیز  /ػینا در ضورای دانطکذه هورخ  13 / /تصویة گزدیذ جهت اػالم ته دانطجو ته
هنظور هواهنگي تا هیات هحتزم داوراى (دانطجو هوظف است ضخصا هزاجؼه و پیگیزی السم را ته انجام رسانذه و فزههای
هزتوطه را اس آهوسش دانطکذه تحویل تگیزد).
هعاٍى آهَزشي ٍ تحصيالت تکويلي داًشکدُ :
تاريخ ٍ اهضاء:
ته دانطجو اطالع رساني ضذ و فزم خام ته ضواره  8203ته وی تحویل گزدیذ.
ًام ٍ ًام خاًَادگي كارشٌاس هربَطِ:

تاريخ ٍ اهضا
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