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 (Ph.D) فرم تعيين داوران، ناظر و زمان دفاع رساله دکتری

  
 مدیریت تحصيالت تکميلی

 .............................. دانشکده محترم رئيس 

 سالم و احترام، با

 ......................................... یی........... به شماره دانشجو............/ خانم ............................. یآقا نامهانیبرابر نظر استاد راهنما، پا رساندیبه اطالع م

 ............................................................................. تحت عنوان: ....................................................................................... گرایش /رشته دکتری یدانشجو

شرح  بهگروه داوران در جلسه مورخ ......................  اتیو اعضا ه یبرگزار خیاستاد محترم راهنما درخصوص تار شنهادی. پباشدیدفاع م آماده

 دانشگاه رسانده شود. یلیتکم التیتحص تیریقرار گرفت. خواهشمند است مراتب به اطالع مد دییمورد تا ریز

 ..........................................: ............................................ ساعت: ............................................... محل: .................خی: ........................................ تارروز
 دانشگاه محل خدمت/گروه نام و نام خانوادگی عنوان

   استاد راهنمای اول

   استاد راهنمای دوم

   استاد مشاور اول

   استاد مشاور دوم

   داخلی داور

   داور خارجی

   ی خارج داور

 امضاء مدیر گروه:        نام و                                                                                                

 

 دانشگاه یليتکم التيمحترم تحص ریمد

خواهشمند است دستور ، ضمن معرفی آقای/ خانم ................................. به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی ،مراتب فوق دییسالم و احترام، ضمن تا با

 به عمل آید. یخصوص اقدام مقتض نیدر ا دییفرما
 

 دانشکده: سیير امضاءنام و                                                                                                          

 .............................. رئيس محترم دانشکده 
  گردد.و آقای/ خانم .......................................... به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی معرفی می دیگرد یپرونده بررس

 . باشدینم ریپذبه علت ...................................................................... دفاع امکان             .................................... بالمانع است.  خیدفاع در تاردر ضمن 
 

 :یليتکم التيتحص مدیرو امضاء  نام                                                                                                                            

 نکته مهم:
 :صورت است نیداوران به ا اتيه بيترک

 است.  یالزامدفاع در جلسه  و مشاوراستاد / استادان راهنما حضور .1

 رسميت خواهد داشت.در صورتی که استاد مشاور نتواند در جلسه دفاع حضور یابد، جلسه دفاع  .2

و عضو نيز هيات داوران، متشکل از سه عضو هيات علمی )عالوه بر استادان راهنما و مشاور( با حداقل مرتبه استادیاری هستند که یک عضو از داخل و د. 3

 از خارج گروه آموزشی انتخاب می شوند. یکی از داوران خارج می تواند از متخصصان حرفه ای انتخاب شود.

 اقل یکی از داوران خارج از گروه آموزشی باید از موسسات خارج از دانشگاه و با مرتبه دانشياری یا استادی باشد.. حد4
 

 


