« فرم اعالم آمادگي براي دفاع از رساله دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب »

(مقطع دکتراي تخصصي)

ا
احتراماً ،اينجانب  ...................................................................................دانشجوي رشته  ........................................................................با شماره دانشجويي ........................................................
بدينوسيله آمادگي خود را براي دفاع از رساله تحت عنوان............................................................................................................................................................................................................. :
در تاريخ  ...................................اعالم مينمايم.
تاريخ و امضاء دانشجو..................................... :
 -1سنوات تحصيلي □
 -2تعداد دروس جبراني گذرانده □
 -3تعداد واحدهاي درسي گذرانده □
 -4مدرک زبان □
 -5مدرک تحصيلي پايه □ (دانشنامه تأييديه ريزنمرات) □
□
 -6ميانگين کل

 -1اعالم نظر اداره آموزش دانشکده /مجتمع:
تعداد نيمسالهاي گذرانده:
نام استاد راهنما در فايل ثبت نام نيمسال مورد نظر صحيح است □
دفاع از رساله توسط نامبرده بالمانع است □
نام و نام خانوادگی کارشناس آموزش........................ :
تاريخ و امضاء :
 -2موضوع اعالم شده با عنوان تصويب شده در پروپوزال منطبق مي باشد □

نام و نام خانوادگی رئيس اداره آموزش تحصيالت تکميلی....................... :
تاريخ و امضاء :
تاريخ تصويب پروپوزال يک سال گذشته است □
تاريخ تصويب پروپوزال

نام و نام خانوادگی کارشناس پژوهش........................... :

نام و نام خانوادگی رئيس اداره پژوهش........................... :

تاريخ و امضاء :

تاريخ و امضاء :

 -3الف -اينجانب دکتر  ............... ....................................استاد راهنماي دانشجوي نامبرده داراي مرتبه علمي (استاديار/دانشيار /استاد) موافقت خود را با دفاع از رساله در تاريخ .......................
ساعت  .......................اعالم مينمايم.

تاريخ و امضاء استاد راهنمای (اول)........................... :

ب -اينجانب دکتر  ..................... .....................................استاد راهنماي دانشجوي نامبرده داراي مرتبه علمي (استاديار/دانشيار /استاد) موافقت خود را با دفاع از رساله در تاريخ ........................
ساعت  .......................اعالم مينمايم.

تاريخ و امضاء استاد راهنمای (دوم)........................... :

 -4اينجانبان دکتر  ......................................................................استاد مشاور دانشجوي نامبرده داراي مرتبه علمي (استاديار/دانشيار /استاد) و دکتر .....................................................................
استاد مشاور دانشجوي نامبرده داراي مرتبه علمي (استاديار/دانشيار /استاد) موافقت خود را با دفاع از رساله در تاريخ  ................................ساعت  .................اعالم مينماييم.
تاريخ و امضاء استاد مشاور (اول)............................ :
تاريخ و امضاء استاد مشاور (دوم)............................ :
 -5تشکيل جلسه ارزيابي از رساله نامبرده در تاريخ  .............................ساعت  ...............به عنوان داور با اينجانبان دکتر  ............................................داراي مرتبه علمي (استاديار/دانشيار/استاد)
و دکتر  ............................................داراي مرتبه علمي (استاديار/دانشيار/استاد) هماهنگ گرديد.
تاريخ و امضاء استاد ناظر (داخلی) .......................... :
تاريخ و امضاء استاد داور (داخلی) .......................... :
تشکيل جلسه ارزيابي از رساله نامبرده در تاريخ  ....... ......................ساعت  ...............به عنوان داور با اينجانبان دکتر  ............................................داراي مرتبه علمي (استاديار/دانشيار/استاد)
و دکتر  ............................................داراي مرتبه علمي (استاديار/دانشيار/استاد) هماهنگ گرديد.
تاريخ و امضاء استاد داور (خارجی) (اول).......................... :
تاريخ و امضاء استاد داور (خارجی) (دوم).......................... :
 -6تشکيل جلسه ارزيابي از رساله نامبرده در تاريخ  .................................مورد تأييد است.
تاريخ و امضاء مدير گروه آموزشی.................. :
 -7اعالم نظر دبيرخانه هيأت علمی :در صورت مدعو بودن اساتيد احکام کارگزيني هيأت علمي و شماره حساب ارائه شده است.
امضاء کارشناس مربوط................................... :
 -8اداره خدمات کامپيوتری:
اطالع رساني تاريخ دفاع در سايت (دانشکده  /مجتمع) انجام شد.

امضاء کارشناس مربوط................................... :

 -9اعالم نظر امور مالی :دفاع از رساله بالمانع است.
امضاء.......................................... :
 -11فضاي مورد نياز براي مورخ  ...................................در ساعت  ........................در نظر گرفته شد.
امضاء مسئول اتاق پروژه................................. :
 -11اعالم نظر حوزه پژوهشی :با توجه به هماهنگيهاي به عمل آمده تشکيل جلسه دفاع از رساله در تاريخ  ....................................در ساعت  ...................مورد تأييد است.
امضاء مدير پژوهش  /معاون پژوهشی....................................... :

تذکر مهم :حداقل ده روز قبل از تاريخ دفاع از رساله ميبايست فرم تکميل شده به پژوهش دانشکده جهت انجام اقدامات بعدي تحويل شود.
تاریخ تنظیم فرم 89/51/51 :

تنظیم کننده  :اداره کل آموزش

