بسمه تعالی

صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهادی (پروپوزال) رساله دکتری تخصصی
()Ph.D
دانشکده:

پردیس:

کاربرگ شماره 6

گروه آموزشی:

بر اساس آئيننامه آموزشی دوره دكتري ،جلسه دفاع از طرح پيشنهادي رساله دكتري خانم /آقاي ...............................................به شماره دانشجویی..................................

رشته....................................................گرایش....................................................باعنوان» .........................................................................................................................................................«:
باحضور هيات داوران برگزار و پس از استماع دفاع و پاسخگویی دانشجو به سوالات ،راي نهایی به شرح ذیل اعلام گردید:
طرح پيشنهادي رساله (پروپوزال) مورد تصویب قرار گرفت.
نياز به اصلاح دارد.
رديف

مشخصات هيات داوران

نام ونام خانوادگي

دانشگاه  /موسسه

مرتبه علمي

امضاء

1
استاد/استادان راهنما
2
3
استاد/استادان مشاور
4
5

داور خارجی

6
7
داور داخلی
8

نام و نام خانوادگي مدير گروه

نام و نام خانوادگي معاون آموزشي وتحصيلات تکميلي پرديس /دانشکده
امضاء و تاريخ

امضاء و تاريخ

بدینوسيله اعلام میدارد اصلاحات لازم كه در جلسه مورخ ...................................طی كاربرگ  6-1به اطلاع دانشجوي محترم رسانده شده ،انجام گرفته و طرح پيشنهادي
ایشان با عنوان نهایی « » .................................................................................... ............................................................................................................................................مورد تصویب
قرار گرفت.
نام و نام خانوادگي استاد راهنما  /استادان راهنما
امضاء و تاريخ
رونوشت :کارشناس تحصيلات تکميلي پرديس  /دانشکده

صدور حکم و ارسال آن براي استادان راهنما و مشاور.
ثبت تاریخ و عنوان طرح پيشنهادي رساله (پروپوزال) در سامانه جامع آموزش.
ابلاغ به دانشجو و ثبت واحد رساله در سيستم جامع آموزش.

بسمه تعالی

اعلام اصلاحات طرح پیشنهادی )پروپوزال( رساله دکتری
تخصصی()Ph.D
پردیس:

دانشکده:

کاربرگ شماره 6-1

گروه آموزشی:

مديرگروه
استاد/استادان گرامي سرکار خانم /جناب آقای .................................................
جلسه دفاع از طرح پيشنهادي رساله آقاي  /خانم  ........................................دانشجوي رشته.................................گرایش .........................................................
به شماره دانشجویی ................... ..........در تاریخ  ..................................با عنوان ...............................................................................................................
 .................................در محل  ........................................برگزار و هيات داوران پس از دفاع دانشجو ،نقد و بررسی ،انجام اصلاحات ذیل را حداكثر تا
تاریخ  ...........................................توسط دانشجو و زیر نظر سركار عالی  /جنابعالی ضروري و لازم الاجرا اعلام نمودند.
اصلاحات ساختاری (براساس شيوه نامه):

اصلاحات محتوايي:

درخواست میشود اصلاحات و موارد مورد نظر را پس از انجام ،تایيد فرمائيد.
نام و نام خانوادگي مدير گروه
امضاء و تاريخ

استاد  /استادان راهنما
سرکار خانم  /جناب آقای ........................................
مدير محترم گروه .......................................................
با سلام و احترام
اصلاحات مورد نظر انجام شده و به رؤیت و تایيد اینجانب رسيده است.
نام و نام خانوادگي استاد /استادان راهنما
امضاء و تاريخ

