
  بسمه تعالی 

 
 از رساله  مجوز دفاعو صدورشوراي گروه طرح در  جهت تريدک انیدانشجوپژوهشی آموزشی و هاي  خالصه فعاليت

 

 

 

        رشته :                             نام و نام خانوادگی دانشجو: 

 د( راهنما:ياستاد )اسات ینام و نام خانوادگ

 د( مشاور:ياستاد )اسات ینام و نام خانوادگ

 خ امتحان جامع:  يتار                                                    :يتاريخ شروع دوره دکتر

 :  يرساله دکتر يشنهاديب طرح پيوخ تصيتار

 :يعنوان رساله دکتر

 ................................................................................................:   .........................................................................................................................یفارس 

 .............................................................................................:  ..........................................................................................................................یسيانگل        
 

                : یآموزشسابقه  .1       

  :دروس گذرانده شده -1

نيمسال و 

 سال تحصيلی
 مدرس دانشگاه   تعداد واحد درس

)نظري،کارگاه، نوع 

 آزمايشگاه(
 مالحظات نمره 

 
       

       

 
       

       

 
       

       

     :یپژوهشسابقه  .2   

  :٭ی در مجالت داخلی مورد تایيد وزارت علوم و خارجی معتبر مستخرج از رساله دکتريمقاالت علمی پژوهش

 مالحظات تاريخ ISSN MCQ  IF پذيرش چاپ شده نام مجله نويسندگان به ترتيب مندرج در مقاله عنوان مقاله رديف

    
  

    
 

      
    

 

  :٭مستخرج از رساله دکتري یمقاالت  در سایر مجالت ترویجی، مروري داخلی یا خارج

 مالحظات تاريخ ISSN MCQ  IF پذيرش چاپ شده نام مجله نويسندگان به ترتيب مندرج در مقاله عنوان مقاله رديف

    
  

    
 

    
  

    
 

 مه گردد.يان باشد( ضميمقاله )که در آن مشخصات مجله و شماره صفحه نماکامل  یکپ٭

                       در قسمت مالحظات مشخص نماييد. است,  افت نمودهيچاپ در یگواه Page charge يدر ازا يچنانچه مقاله ا ٭
 

 :  ٭هاشها و کنفرانسیمقاالت و سخنرانيهاي علمی ارائه شده در سمينارها، هما
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ف
ردي

 

 عنوان مقاله يا سخنرانی

 یاسام

 سندگانينو

 

ا يش ينام سمينار، هما

 فرانسنک

تاريخ 

 ارائه

ا ي یملنوع: 

 یالمللنيب

ا ي یارائه شفاه

 پوستر

 ايمقاله  خالصه

 کاملمقاله 

 مالحظات

 

         

         

 است. یکنفرانس الزامدر ارائه مقاله  یگواهمه يضم٭

 حات: يتوض

بره شر ل    و مصوبات داخلی گرروه  يدکتر ن نامهيآئطابق ، مصدور مجوز دفاع ياز برايمورد ن یپژوهشازات يامت -

 .خواهند شد محاسبه (یبين الملل ي)با رعايت استانداردهایکيف

 يمصرو  شرورا   يدوره دکترر  یبر اساس آخرين آيرين نامره اجراير   مجوز دفاع  ياعطا ياز الزم برايحداقل امت -

 .شود ین مييتع دانشگاه یآموزش

 .دين درخواست نماياضميمه  ک نسخه از رساله خود رايست يبا یم یمتقاض -

آنهرا   مشخصرات لرذااز درج   .ردير گ یتعلرق نمر   يازير امت يبط با موضوع مصو  رساله دکترر مقاالت غير مرتبه  -

 شود. يخوددار

 مه شود.يمربوطه ضم یاز آن مقاله و گواه يافت کرده اند، نسخه ايرش چاپ دريپذ یکه گواه یدر مورد مقاالت -

  .ددارسال گر یليالت ت ميته تحصيه به کمتايپ شد به صورت یستيباتقاضا نامه اين  -

 

ضرمن  ............................  بدين وسيله  یبه شماره دانشجوي .........رشته  يدوره دکتر ياينجانب  .................................  دانشجو

 نمايم.   یاعالم م کتريددفاع از رساله  يبراخود را  یآمادگن فرم يارائه مدارک ذکر شده در ا

 

 تاريخ:                                                  امضا :                                        :  ینام و نام خانوادگ

 

 ..............مدیر محترم گروه 

مجردد   یبرازبين   اي و یبررس يبرارا فرم  به همراه مستندات الزم ن يا فوق،اطالعات مندرج در کامل تاييد  ضمنبا سالم. 

کميته مطرح نمروده  ن يا را  در فوق يتقاضااست  ی. مستدعدارم یتقديم م ،و شوراي گروه یصيالت ت ميلکميته تح در

 به اينجانب اعالم فرماييد.   يانجام اقدامات بعد يبراآن کميته را  یو نقطه نظرات علم

 امضا :                               استاد راهنما:                                          تاريخ:    ینام و نام خانوادگ

 

 مدارک الزم:

 ارسال مدارک مشخص شده در زير تائيد می شود:
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 يک نسخه از رساله دکتري دانشجو.  

 يک نسخه از مقاالت چاپ شده دانشجو که در جدول فوق مشخص شده است. 

 طعی مقاله ) تصوير پست ال تروني ی نسخه اي از مقاالتی که گواهی چاپ دريافت نموده اند و نامه پذيرش ق 

 نيز قابل قبول است(.    

 يک نسخه از مقاالت ارائه در کنفرانس هاي علمی و گواهی ارائه آن. 
 

  

 

 .......مدير گروه        

 امضا:       

 تاريخ:       

 

 

 


