فرم شماره 7

فرم اعالم آمادگي دانشجو جهت دفاع از رساله دکتری
معاونت پژوهشی و فناوری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

دانشکده تحصیالت تکمیلي

رشته تحصیلي ............................... :گرایش ........................................

حوزه پژوهش

آموزش

اساتید راهنما و مشاور

توسط دانشجو تکمیل گردد

استادان محترم راهنما جناب آقاي /سرکار خانم  .........................................................و جناب آقاي /سرکار خانم .........................................................
استاد محترم مشاور جناب آقاي /سرکار خانم .........................................................
با سالم
احتراماً ،به استحضار ميرساند اينجانب  ....................................................................به شماره دانشجويي  ......................................که رساله دکتري خود را تحت
عنوان ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
با جنابعالي اخذ نمودهام ،آماده دفاع از اين رساله ميباشم .لذا خواهشمند است مراتب موافقت خود را اعالم فرمائيد.
تاريخ و امضاء دانشجو
شماره تلفن دانشجو جهت تماس ضروري :
بدين وسيله تائيد ميگردد دانشجو  ،........................................................ضمن بدين وسيله تائيد ميگردد دانشجو  ،........................................................ضمن
مراجعه مستمر طي دوره انجام مراحل رساله دکتري که گزارشهاي آن قبالً مراجعه مستمر طي دوره انجام مراحل رساله دکتري که گزارشهاي آن قبالً
ارسال گرديده است ،با توجه به مستندات پيوست ،آماده دفاع از رساله خويش ارسال گرديده است ،با توجه به مستندات پيوست ،آماده دفاع از رساله خويش
بوده و موارد فوقالذکر مورد تائيد اينجانب ميباشد.
بوده و موارد فوقالذکر مورد تائيد اينجانب ميباشد.
ضمناً تاريخ  ..........................جهت دفاع از رساله پيشنهاد مي گردد.
ضمناً تاريخ  ..........................جهت دفاع از رساله پيشنهاد مي گردد.
نام و نام خانودگي استاد مشاوراول:

نام و نام خانودگي استاد راهنما ي اول:
امضاء :
تاريخ:
نام و نام خانودگي استاد راهنما ي دوم :
امضاء :
تاريخ:

امضاء :

تاريخ:

مقطع دکتري
رشته تحصيلي
با شماره دانشجويي
احتراماً به استحضار مي رساند دانشجو
اين واحد دانشگاهي کليه واحد هاي درسي پيش از دفاعيه را گذرانيده است /نگذرانيده است و نمرات ايشان ثبت گرديده است /نگرديده است و
دفاع ايشان از لحاظ آموزشي بالمانع مي باشد /نمي باشد .الزم به ذکر است ايشان از لحاظ سنوات تحصيلي مشکلي ندارند /دارند.
تاريخ و امضاء رئيس اداره آموزش
تاريخ و امضاء کارشناس آموزش

امور پژوهشي

مدیر گروه آموزشي

امور مالي

با توجه به درخواست آقاي  /خانم  ..............................................................بدين وسيله گواهي مي شود دانشجوي مذکور هيچگونه بدهي مالي به دانشگاه نداشته و
برگزاري جلسه دفاع از رساله نامبرده از طرف امور مالي دانشگاه بالمانع مي باشد.
تاريخ و امضاء و مهر امور مالي

تاريخ و امضاء و مهر صندوق رفاه دانشجويان

نظر به موافقت اساتيد محترم رساله و آمادگي دانشجو بدينوسيله  :جناب آقاي /سرکار خانم  ...................................................................و جناب آقاي /سرکار خانم
 .............................................بعنوان داورخارجي و جناب آقاي /سرکار خانم  .......................................................................بعنوان داورداخلي و جناب آقاي /سرکار خانم
 ...........................................و جناب آقاي /سرکار خانم  ...............................................بعنوان ناظران رساله معرفي ميگردند.
 13 / /روز  .....................ساعت  ................تعيين مي گردد.
ضمناً زمان برگزاري جلسه دفاعيه رساله دکتري نامبرده  ،تاريخ
تاريخ و امضاء

نام و نام خانوادگي مدير گروه
پروپوزال رساله اين دانشجو در تاريخ  13 / /به تصويب شوراي پژوهشي رسيده و کد پايان نامه به شماره

براي

ايشان صادر گرديده است ،و زمان برگزاري جلسه دفاعيه حداقل یک سال پس از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای پژوهشي دانشگاه ،از نظر
حوزه معاونت پژوهشي بالمانع مي باشد.

تاريخ:

امضاء و مهر پژوهش دانشکده

توجه  - :درفرم فوق می بایست تمامی قسمتها تایپ و تکمیل گردیده و هرگونه خط خوردگی موجب ابطال آن می شود.
 جلسات دفاعیه روزانه ،از ساعت  8صبح لغایت  16برگزار می گردد. -امضاء اساتید راهنما  ،مشاور و مدیر گروه در این فرم می بایست اصل و توسط ایشان انجام شود و امضاء « از طرف » قابل پذیرش نمی باشد.

