
 9فزم شوارُ  تسوِ تعالی 

فرم تعییي داٍر:  پایاى ًاهِ ارشد/پیشٌْاد هَضَع رسالِ دکتری/ رسالِ 

(Ph.D)ُخارج از داًشگا 

 شوارُ:

 پيَست:

 

...... هحترم گرٍُ هدیر  

 تِ              داًشگاُ                        استادیار/ داًشيار/ استاد رشتِ      تاسالم، احتزاها، تذیٌَسيلِ آقای/ خاًن دکتز   

 شوارُ داًشجَیی                    پيشٌْاد هَضَع رسالِ دکتزی/ رسالِ دکتزی آقای/خاًن                 داًشجَی رشتِ                تا ًاهِ ارشذ/ هٌظَر اًجام داٍری پایاى

 :تا عٌَاى

شًَذ. زدد هعزفی هیگ کِ درتاریخ                تزگشار هی  

   دالئل تَجيْی:

                                           .....ًام ٍ ًام خاًَادگي استاد راٌّوا

 اهضاء/تاریخ 

 هحترم داًشکدُ .رییس1

ّای هزتَطِ اقذام السم را هثذٍل فزهائيذ. تاشذ. خَاّشوٌذ است ًسثت تِ ّواٌّگی تاسالم، احتزاها، هزاتة فَق هَرد تائيذ هی    

 ًام ٍ ًام خاًَادگي هدیرگرٍُ                                              

 اهضاء/تاریخ 

 

 هعاًٍت هحترم آهَزشي داًشگاُ.2

اتَجِ تِ ًظز استاد راٌّوا ٍ تائيذ گزٍُ، خَاّشوٌذ است هَضَع را تزرسی ٍ اعالم ًظز فزهائيذ.تاسالم، احتزاها، ت   

 ًام ٍ ًام خاًَادگي رئیس داًشکدُ                                     

 اهضاء/تاریخ 

 

 هحترم گرٍُ  .هدیر3

تِ عٌَاى داٍر پایاى ًاهِ ارشذ/ پيشٌْاد هَضَع رسالِ دکتـزی/ رسالِ دکتزی آقای/ خاًن                               داًشجَی        تاسالم، احتزاها تذیٌَسيلِ اًتخاب آقای /خاًن دکتز                

 رشتِ                        هَرد تائيذ هی تاشذ.

 هعاٍى آهَزشي داًشگاُ ٍ تحصیالت تکویلي

 اهضاء/تاریخ                                 

 

 اهَر هالي.4

ًشد تاًک                  اقذام فزهائيذ.         تاسالم ، احتزاها، ًسثت تِ ٍاریش هثلغ هعادل                                ٍاحذ/ ریال تِ حساب ایٌجاًة تِ شوارُ                  

 استاد داٍر

اهضاء/تاریخ   

 هعاًٍت هحترم اداری ٍهالي داًشگاُ.5

حق الشحوِ آقای/خاًن دکتز تاسالم، احتزاها،تا تَجِ تِ اًجام داٍری ٍ تشکيل جلسِ هزتَطِ در تاریخ                               خَاّشوٌذ است ًسثت تِ پزداخت    

استادیار/داًشيار/استاد/ داًشگاُ                                  هعادل تا                          ٍاحذ درسی/ ریال، هطاتق تا حکن پیَست اقذام فزهائيذ. ّوچٌيي تِ پيَست کپي صَرتجلسِ دفاع ارسال 

گزدد. هی  

 

 هعاٍى آهَزشي ٍ تحصیالت تکویلي

اهضاء/تاریخ   

 اهَرهالي.7

 تاسالم، احتزاها، ًسثت تِ پزداخت حق الشحوِ هزتَطِ تِ هثلغ                                  اقذام ًوائيذ.

 هعاٍى هعاٍى اداری ٍهالي داًشگاُ

اهضاء/تاریخ   

 استاد هحترم راٌّوای پایاى ًاهِ/رسالِ.8

 ، احتزاها، هثلغ خالص                                ریال   تعٌَاى حق الشحوِ آقای/خاًن دکتز                   در تاریخ  تا سالم

 تِ حساب ایشاى ٍاریش گزدیذ.                          

 اهَر هالي

 تاریخ/اهضاء

 تَجِ :

 السم است هزاحل اٍل تا چْارم ایي فزم حذاقل یک هاُ قثل اس دفاع تکويل گزدد. -1

 تِ عٌَاى کارشٌاس آهَسشی داًشکذُ هزتَطِ هی تاشذ.      تکويل ٍ پيگيزی فزایٌذ اجزایی تا هزحلِ ًْایی پزداخت تزعْذُ آقای/ خاًن -2

 


