
 يله تعامساب        

  خارج از دانشكدهمشاور راهنما/استاد پيشنهاد فرم                              
                        ه برق و كامپيوتر كدنشاد 

از راهنمايي/مشاوره هره مندي بقبل از الزم است بايد به تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده برسد،  خارج از دانشكدهاد راهنما/مشاور تانتخاب اسبا توجه به اينكه   دانشجوي محترم:
در و دهيد حويل دانشكده ت، آن را به دفتر تحصيالت تكميلي )داخل دانشكده(مشاور و  اين فرم توسط اساتيد راهنماو تاييد . بدين منظور، پس از تكميل مشخص شودنظر شورا ، ايشان

   .اد راهنما/مشاور خارج از دانشكده دنبال نماييدبا همكاري است) را 1پژوهشي جامع مراحل بعدي (پيشنهاد موضوع تحقيق/ارزيابي  ،تاييد شوراصورت 

                    مقطع:                  گرايش:                                شماره دانشجويي:                                        نام و نام خانوادگي:     مشخصات  دانشجو: 
  :    (از دانشكده) استاد/اساتيد مشاور             :                                                  (از دانشكده) استاد/اساتيد راهنما 
  آدرس پست الكترونيكي:                                                               شماره تلفن:   

 موضوع تحقيق:

  
  

 د راهنما و مشاوراضوابط مربوط به انتخاب است

  تعيين استاد مشاور براي رساله دانشجويان دكترا الزامي است. )1
 به عنوان استاد مشاور مجاز نيست. 2وهشي نتخاب اساتيد داور ارزيابي جامع پژا )2

 حداقل دو نفر از مجموعه اساتيد راهنما و مشاور دانشجويان دكترا بايد فارسي زبان باشند. )3

 1راهنما/مشاور در جلسات مربوط به دانشجويان دكترا (ارزيابي جامع پژوهشي عالوه بر استاد راهنماي اول، حضور حداقل يكي ديگر از اساتيد  )4
 و دفاع از رساله) الزامي است. 2و 

 حضور همه اساتيد راهنما و مشاور در جلسه دفاع از پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد الزامي است. )5

  شگاه نيست.پرداخت هزينه سفر اساتيد راهنما/مشاور به عهده دانشكده/دان )۶

  

   : دانشكده) داخل( و مشاور راهنمااساتيد نظر   
شخصات با ممحترم  /همكارانهمكاربا توجه به موضوع تحقيق دانشجو، بهره مندي از راهنمايي/مشاوره  ،به انتخاب استاد راهنما و مشاوربوط رضمن اطالع از ضوابط م

  . پيشنهاد مي گرددمندرج در جدول زير 
  مرتبه علمي  تخصص مربوط به رساله  دانشگاه/موسسه  نام و نام خانوادگي   سمت پيشنهادي
         استاد راهنماي دوم
         استاد مشاور اول
         استاد مشاور دوم

  :امضا                                    :  تاريخ                                                                                       :نام و نام خانوادگي          
  

  :امضا                                    :  نام و نام خانوادگي:                                                                                       تاريخ          
  

  

                        □پيشنهاد فوق مورد تاييد نيست              □پيشنهاد فوق مورد تاييد است             نظر شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده:  
  توضيحات:

  
  امضا:                                    تاريخ:                                                                                                                         

  
 10/12/93نسخه     


