بسمه تعالی

گواهی مجوز دفاع از رساله ها ی دکتری تخصصی
مدیر محترم گروه ...................

احتراما" به اطالع می رساند ،رساله دکتری با مشخصات زیر مورد بررسی قرار گرفته و اصالحات الزم انجام شده و آماده دفاع می باشد .خواهشمند است در اولین شورای
تحصیالت تکمیلی گروه مطرح و اقدام الزم مبذول فرمایند .
نام و نام خانوادگی دانشجو :

تاریخ امتحان جامع:

شماره دانشجویی:

تاریخ تصویب موضوع رساله در شورای پژوهشی پردیس ................... :
با عنوان :
عنوان مقاله منتج از رساله :
نام نشریه :

تاریخ چاپ:

تاریخ پذیرش :

تیم هدایت کننده رساله :

نام و نام خانوادگی

سمت (راهنما  /مشاور)

تاریخ تکمیل فرم و ارایه فرم به مدیر گروه :

تاریخ

امضاء

امضاء استاد راهنما :

تیم داوران رساله :

نام و نام خانوادگی

محل کار

مرتبه علمی

1

امضاء

معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیس
موضوع دفاع از رساله آقای  /خانم  .......................................در جلسه مورخ ......................................مطرح و مقرر شد که در تاریخ  .....................و ساعت .............................
در محل  .................................با حضور تیم داوری جلسه دفاع از رساله مورد اشاره برگزار گردد .مستدعی است دستور اقدام الزم صادر فرمایید.

امضاء مدیرگروه

تاریخ

بدینوسیله اعالم میدارد دانشجوی فوق تعداد  ..............واحد آموزشی را با معدل  ....................گذرانده ودر نیمسال جاری به عنوان نیمسال  ..................ثبت نام نموده است.
مدارک و اطالعات اساتید مدعو شامل (شماره حساب صرفا" بانک تجارت ،آخرین حکم کارگزینی  ،تصویر کارت ملی) راهنما

مشاور

داور

ارائه شده

است .لذا از نظر قوانین آموزشی دانشگاه برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه وی بالمانع میباشد.
اداره تحصیالت تکمیلی پردیس
بدینوسیله اعالم می دارد که آقای/خانم  ......................................کلیه مبلغ شهریه مربوط به واحدهای عملی ،نظری و اضافه سنوات را پرداخت نموده و
هیچگونه بدهی از بابت شهریه به دانشگاه را ندارد.
عامل مالی پردیس

دانشجوی گرامی
هم اکنون که در آستانه دفاع از رساله دکتری خود می باشید ،ضمن آرزوی موفقیت برای شما ،الزم است حداقل یک ماه قبل از دفاع فرم
الف را از رابطین آم وزشی گروه دریافت و به استاد راهنمای خود تحویل نمایید و برای برگزاری بهتر جلسه دفاعیه در خصوص موارد زیر
پیگیری نمایید:
-

دریافت پاسخ و اعالم نظرات داوران پایان نامه
اخذ حکم کارگزینی اساتید خارج از پردیس به همراه شماره حساب صرفا" بانک تجارت و کد ملی ایشان
پیگیری و ارسال به موقع دعوت نامه ها به اساتید محترم
کنترل و آماده سازی صورت جلسه دفاعیه و گواهی دفاع و فرم ارزشیابی دفاع توسط رابط آموزشی گروه (منشی گروه)
پیگیری ارسال وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب استاد داور از اداره نقلیه
نوشتن مشخصات دقیق اساتید راهنما ،مشاور و داور در جدول پیوست

-

پس از جلسه دفاعیه حداکثر یک ماه فرصت دارید تا پایان نامه خود را مطابق نظر هیات داوران تنظیم و تصحیحات
الزمه را انجام داده و مجوز تکثیر و صحافی را دریافت نمایید و پایان نامه را طبق فرم تحویل پایان نامه به هر یک از
افراد هیات داوران و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه پردیس تحویل نمایید.

2

عنوان

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

کد ملی

شماره حساب
بانک تجارت

استاد راهنمای اول

استاد راهنمای دوم
(حسب مورد)
استاد مشاور اول

استاد مشاور دوم
(حسب مورد)
استاد مشاور سوم
(حسب مورد)
استاد داور داخلی اول

استاد داور داخلی دوم

استاد داور خارجی اول

استاد داور خارجی دوم

لطفاٌ مشخصات خود را ذیالً مرقوم فرمائید:
نام و نام خانوادگی:

شماره ملی:

نشانی کامل پستی:
شماره تماس :

نشانی رایانامه(ایمیل):
3

تلفن همراه

