
 

 2فسم ضوازُ    تسوِ تؼالی 

 تازید: درخواست دانشجوی دکتری

 ضوازُ: گسٍُ آهَشضی:                                     داًطکدُ:              

 مدیر محترم گروه...........................

 ...................تا تَجِ تِ تاسالم،احتساها، ایٌجاًة  دکتس............................تا هستثِ ......

 داضتي داًطجَی دکتسی دز دٍزُ ّای قثل -الف(

 داضتي ضسایط: -ب(

 دٍزُ تحصیالت تکویلی )هدازک پیَست است( ًیوسال تدزیس دزٍس ًظسی دز 4حداقل  -1

 ازک پیَست است(پایاى ًاهِ کازضٌاسی ازضد دفاع ضدُ )هد 2زاٌّوایی حداقل  -2

 حداقل یکی اش هَازد:-3

 سال گرضتِ)هدازک پیَست است( 3هقالِ دز هجلِ ّای هؼتثس ػلوی پژٍّطی طی  3چاج یا پریسش حداقل  -3-1

 سال اذیس)هدازک پیَست است( 3طی  هقالِ دزهجلِ ّای هؼتثس ػلوی ٍ پژٍّطی ٍ اًجام یک طسح تحقیقاتی تیسٍى داًطگاّی 2چاج یا پریسش حداقل  -3-2

تسای ًیوسال اٍل / دٍم سال تحصیلی .............هی  هتقاضی.....داًطجَی دکتسی زٍشاًِ،.....داًطجَی دکتسی ًَتت دٍم،......داًطجَی دکتسی استؼداد دزذطاى ٍ ....داًطجَی دکتسی پژٍّص هحَز

 تِ ضسح ذیل هی تاضد: جاًةٌایدزضوي اطالػات هستَط تِ داًطجَیاى دکتسی تحت زاٌّوایی  الم ًظس فسهائید.اػ ذَاّطوٌد است دزایي ذصَظ تاضن.

 تؼداد داًطجَیاى تحت زاٌّوایی دازای پریسش هقالِ  تؼداد داًطجَیاًی کِ اهتحاى جاهغ زا گرزاًدُ اًد تؼدادکل داًطجَیاى تحت زاٌّوایی

   

......نام ونام خانوادگی استاد......  

 تاریخ/امضاء

:مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده  

ز گسفت. ذَاّطوٌد ........گسٍُ..........................هطسح ٍ ًتیجِ تِ ضسح شیس هَزد تصَیة قساتا سالم،احتساهاً، دزذَاست جٌاب آقای/سسکازذاًن دکتس......................................دزضَزای هَزخ.........................

 است اقدام الشم دز ایي ذصَظ صَزت پریسد.

......................................داًطجَی دکتسی زٍشاًِ -1  

.......................................داًطجَی دکتسی ًَتت دٍم -2   

......................................داًطجَی دکتسی استؼداد دزذطاى -3  

........................................داًطجَی دکتسی پژٍّص هحَز -4    

اًطجَی سْویِ هستیاى..............د...........................-5  

 

 نام و نام خانوادگی مدیر گروه......

 تاریخ/ امضاء

 

 معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه :

ای هَزخ.................................تحصیالت تکویلی داًطکدُ..........................هطسح ٍ ًتیجِ تِ ضسح شیس هَزد تصَیة تا سالم،احتساهاً، دزذَاست جٌاب آقای/سسکازذاًن دکتس......................................دزضَز

 قساز گسفت. ذَاّطوٌد است اقدام الشم دز ایي ذصَظ صَزت پریسد.

......................................داًطجَی دکتسی زٍشاًِ -1  

..............................داًطجَی دکتسی ضثاًِ......... -2  

......................................داًطجَی دکتسی استؼداد دزذطاى -3  

ز........................................داًطجَی دکتسی پژٍّص هحَ-4  

.....داًطجَی سْویِ هستیاى..................................-5    

  

...... /معاون دانشکدهمدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده    

 تاریخ/ امضاء

 

تکمیلی دانشکده .......مدیر  محترم تحصیالت   

 

........تحصیالت تکویلی داًطگاُ هطسح ٍ ًتیجِ تِ ضسح شیس هَزد تصَیة قساز گسفت. تا سالم،احتساهاً، دزذَاست جٌاب آقای/سسکازذاًن دکتس......................................دزضَزای هَزخ.........................  

...........داًطجَی دکتسی زٍشاًِ........................... -1  

.......................................داًطجَی دکتسی ضثاًِ -2  

......................................داًطجَی دکتسی استؼداد دزذطاى -3  

........................................داًطجَی دکتسی پژٍّص هحَز-4    

...................................داًطجَی سْویِ هستیاى-5  

میلی دانشگاه عاون آموزشی و تحصیالت تکم  
 

 تاریخ/امضاء
 


