
   رساله دكترافرم اعالم آمادگي دانشجو براي دفاع از                           
و از آن مستخرج و مقاالت  رسالههمراه با  قبل از برگزاري جلسه دفاع ماه  دو حداقلرا به صورت دورو چاپ كنيد و اين فرم لطفا  دانشجوي محترم:

  د.نمايي درج پشت برگهخرج از رساله را در جدول لطفا مشخصات همه مقاالت مست .دهيدبه دفتر تحصيالت تكميلي تحويل مستندات مربوط به همكاري با دانشكده، 

  گرايش:                                                          شماره دانشجويي:                                           نام و نام خانوادگي :     مشخصات  دانشجو:  
  استاد/اساتيد راهنما:                                                                             استاد/اساتيد مشاور:     
  آدرس پست الكترونيكي:                                 شماره تلفن:  :                          2تاريخ برگزاري ارزيابي پژوهشي  

  
  

  اعالم مي دارم. دكترا رسالهخود را براي دفاع از ..................... آمادگي كامل ...............:  اينجانب ....................درخواست دانشجو
  ...............................  .......................................................................................................................................با عنوان .......  رسالهنسخه نهايي   

  و تعيين زمان برگزاري جلسه دفاع به پيوست تقديم مي گردد.  كميته داوريبراي بررسي شوراي تحصيالت تكميلي، تعيين    
  را به طور كامل مي پذيرم.  ت مستخرج از آنو مقاالخود  رسالهقسمت هاي  همه صحت و اصالتاينجانب  مسئوليت    
  گردد.ام كه مستندات آن به پيوست تقديم مياري داشتهدانشجويي با دانشكده همك-پژوهشي-هاي آموزشيدر زمينهواحد ....... در طول تحصيل اينجانب به ميزان    
  

  :امضا                            تاريخ:                                                                                                                     

  

      رساله دكترايراهنماي  /اساتيد..... استاد.................................................................................... /اينجانبان: اينجانبراهنما/اساتيد نظر استاد  
   . ايم/دادهبررسي قرار داده اممطالعه و ايشان را مورد  رساله  ،........................................آقاي/ خانم .............  

 ،بلي                    .مورد تاييد است رسالهمحتواي   صحت و اصالت بر اساس اطالعات موجود      خير        
  بلي  مورد تاييد است.    )و مراجع انگليسي مبسوطچكيده عنوان، طور خاص  به و( رسالههاي قسمت همهنگارش       خير             
 بلي              .  مورد تاييد هستند در جدول پشت برگه ذكر شدهكه مشخصات آنها  رساله ومستخرج از اين پذيرفته شده  تمقاال      خير             
  

  :امضا                                    :  تاريخ                                                                                       توضيحات (در صورت لزوم):
  

  :امضا                                    :  تاريخ                                                                        
  

  

راي دكترساله ،   ....................................مشاور آقاي/ خانم .......... /اساتيد......................................... استاد /اينجانباناينجانب از نظر  :مشاور/اساتيد نظر استاد   
            .استدفاع بالمانع جلسه  برگزاري  و بوده تاييد موردايشان 

  :امضا                                    تاريخ:                                                                                                                         
  

  امضا:                                    تاريخ:                                                                                                                         
  
  
      

  13/8/94نسخه 



  
  مستخرج از رساله مشخصات كامل مقاالت  

1  

  
  
  

:ISSN  □پذيرفته شده □  چاپ شده   □كنفرانس □    ISIمجله غير □   ISIمجله 

  %درصد اشتراك محتواي مقاله با رساله:               كد مقاله در سيستم گلستان:

2  

  
  
  

:ISSN  □پذيرفته شده □  چاپ شده   □كنفرانس □    ISIمجله غير □   ISIمجله 

  %درصد اشتراك محتواي مقاله با رساله:               كد مقاله در سيستم گلستان:

3  

  
  
  

:ISSN  □پذيرفته شده □  چاپ شده   □كنفرانس □    ISIمجله غير □   ISIمجله 

  %درصد اشتراك محتواي مقاله با رساله:               كد مقاله در سيستم گلستان:

4  

  
  
  

:ISSN  □پذيرفته شده □  چاپ شده   □كنفرانس □    ISIمجله غير □   ISIمجله 

  %درصد اشتراك محتواي مقاله با رساله:               كد مقاله در سيستم گلستان:

5  

  
  
  

:ISSN  □پذيرفته شده □  چاپ شده   □كنفرانس □    ISIمجله غير □   ISIمجله 

    %درصد اشتراك محتواي مقاله با رساله:               كد مقاله در سيستم گلستان:
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