فزم درخَاست تعییي ٍ بزگشاری آسهَى (کتبی) جاهع دکتزی
استبد راٌّوبی هحتزم ،جٌبة آقبی /سزکبر خبًن دکتز................................................
ثب سالم ،احتزاهبً ثِ پیَست فزم  4-1هجٌی ثز درخَاست ایٌجبًت ...............................................ثِ ضوبرُ داًطجَیی .............................................جْت ثزگشاری
آسهَى کتجی جبهع ایفبد هیگزدد.
 ثجت درخَاست ثزگشاری آسهَى تَسط داًطجَ در سیستن گلستبى در تبریخ  .................................اهضبء داًطجَ ٍ تبریخ .............................هدیز هحتزم گزٍُ ضیوی
ثب سالم ،احتزاهبً ثِ پیَست فزم ( 4-1ثِ اًضوبم هدارک هزثَطِ) خبًن /آقبی  ..........................................داًطجَی دکتزی
گزایص  ............................جْت تعییي جلسِ آسهَى کتجی جبهع ٍ اخذ هجَسّبی هزثَطِ ارسبل هیگزدد.
اسبتید راٌّوب................................-3 ٍ ................................-2 ٍ ..............................-1 :

اسبتید هطبٍر...........................-2 ٍ .........................-1 :

تبریخ پیطٌْبدی ....................................................................
هدارک السم :کارًاهِ تحصیلی ،هدرک سباى
 -تبئید ثزگشاری آسهَى تَسط استبد راٌّوب در سیستن گلستبى در تبریخ  ...........................اهضبء استبد راٌّوب ٍ تبریخ........................

***

قابل تَجِ اساتید هحتزم راٌّوا :تاریخ پیشٌْادی دفاع هیبایست حداقل  02رٍس کاری بعد اس تاریخ تایید

استاد راٌّوا در سیستن گلستاى باشد.
هدیز هحتزم گزٍُ ضیوی
ثب سالم ،احتزاهبً ثِ استحضبر هیرسبًد ،ثزگشاری آسهَى کتجی جبهع داًطجَ اس لحبظ آهَسضی ثال هبًع است ٍ توبم هزاحل فَق اًجبم ضدُ است
 ثزرسی درخَاست ثزگشاری آسهَى تَسط آهَسش داًطکدُ در سیستن گلستبى در تبریخ..........................اهضبء هسئَل آهَسش ٍ تبریخ ....................ًوبیٌدُ هحتزم تحصیالت تکویلی ،جٌبة آقبی /سزکبر خبًن دکتز ...........................................
ثب سالم ،اجبسُ ثزگشاری آسهَى جبهع کتجی در تبریخ  .........................صبدر گزدیدُ است.
اهضبء هدیز گزٍُ ٍ تبریخ .........................

***پیگیزی تواهی هزاحل تا اخذ هجَس ٍ رسیدى بِ هزحلِ چاپ گشارش ٍ تکویل ٍ تحَیل

ایي فزم ،فزم  ٍ 4-0 ، 4-1هدارک السم،
بز عْدُ داًشجَ بَدُ ٍ تبعات تاخیز در ثبت ٍ اًجام ّز یک اس هزاحل هتَجِ داًشجَ خَاّد بَد.

داًشگاُ شاّزٍد-داًشکدُ شیوی
فلَچارت درخَاست هجَس دفاع اس پیشٌْاد رسالِ دکتزی
ضزٍع

آهبدُ سبسی فزم  4-1ثِ اًضوبم هدارک هزثَطِ ٍ فزم درخَاست تعییي ٍ ثزگشاری آسهَى (کتجی) جبهع دکتزی

ثجت درخَاست ثزگشاری آسهَى جبهع کتجی در سیستن گلستبى ٍ ارائِ فزم  ٍ 4-1فزم درخَاست تعییي ٍ ثزگشاری آسهَى (کتجی) جبهع دکتزی
ثِ استبد راٌّوب حداقل  30رٍس کبری قجل اس تبریخ پیطٌْبدی آسهَى

تبئید استبد راٌّوب در سیستن گلستبى ٍ تکویل فزم ّبی هزثَطِ حداقل  20رٍس کبری قجل اس تبریخ پیطٌْبدی دفبع

تبئید آهَسش داًطکدُ ٍ تکویل فزم هزثَطِ ٍ تحَیل کلیِ هدارک ثِ هدیز گزٍُ

طزح درخَاست در جلسِ تحصیالت تکویلی ٍ تعییي سهبى آسهَى تَسط هدیز گزٍُ ٍ تبئید در سیستن گلستبى حداقل  15رٍس کبری قجل اس آسهَى

تبئید رئیس داًطکدُ

تبئید اهَر هبلی داًطگبُ

تبئید تحصیالت تکویلی داًطگبُ

اخذ هجَس ٍ رسیدى ثِ هزحلِ چبح گشارش

تکویل ٍ تحَیل فزم  4-2حداکثز تب رٍس کبری قجل اس ثزگشاری آسهَى جبهع ثِ هدیز گزٍُ

