
 دکتریرساله  دفاعفرم هماهنگی برگزاری 

 :عنوان رساله دکتری

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ............................:  داور اول نظر استبد هحترم 

 ..................بدی زهبى پیشنه    / نوی ببشد  هی ببشد هورد تبیید اینجبنب  دفبع رسبله دکتریجهت  پیشنهبدیتبریخ و زهبى 
 .............................اهضبء : 

 ..........................تبریخ : ...

 ............................:  داور دوم نظر استبد هحترم 

 یشنهبدی......................پزهبى   / نوی ببشد  هورد تبیید اینجبنب هی ببشد دفبع رسبله دکتری تبریخ و زهبى پیشنهبدی جهت 
 ...................اهضبء : ..........

 ..........................تبریخ : ...

 

 ............................:  راهنوبی دومنظر استبد هحترم 

 ........زهبى پیشنهبدی ...........  / نوی ببشد  هورد تبیید اینجبنب هی ببشد دفبع رسبله دکتری تبریخ و زهبى پیشنهبدی جهت 
 ...................اهضبء : ..........

 ..........................تبریخ : ...

 ............................: اول هشبورنظر استبد هحترم 
 .......زهبى پیشنهبدی .............  / نوی ببشد  هورد تبیید اینجبنب هی ببشد دفبع رسبله دکتری تبریخ و زهبى پیشنهبدی جهت 

 ...................اهضبء : ..........
 ..........................تبریخ : ...

 ............................: هشبور دومنظر استبد هحترم 

 .....................زهبى پیشنهبدی   / نوی ببشد  هورد تبیید اینجبنب هی ببشد دفبع رسبله دکتری زهبى پیشنهبدی جهت تبریخ و 
 ...................اهضبء : ..........

 ..........................تبریخ : ...

 ............................:  داور سوم نظر استبد هحترم 

 ..................زهبى پیشنهبدی     / نوی ببشد  هورد تبیید اینجبنب هی ببشد دفبع رسبله دکتری تبریخ و زهبى پیشنهبدی جهت 
 ...................اهضبء : ..........

 ..........................تبریخ : ...

 ............................:  داور چهبرم نظر استبد هحترم 

 ..................زهبى پیشنهبدی     / نوی ببشد  هورد تبیید اینجبنب هی ببشد دفبع رسبله دکتری تبریخ و زهبى پیشنهبدی جهت 
 ...................اهضبء : ..........

 ..........................تبریخ : ...

 ............................:  راهنوبی اولنظر استبد هحترم 

 .........................زهبى پیشنهبدی   / نوی ببشد  هورد تبیید اینجبنب هی ببشد دفبع رسبله دکتری تبریخ و زهبى پیشنهبدی جهت 
 ...................اهضبء : ..........

..........................تبریخ : ...  



 
 ............................: هسئول برگساری کالس هبنظر  

 ...........زهبى پیشنهبدی ...........   / نوی ببشد  هورد تبیید اینجبنب هی ببشد دفبع رسبله دکتری تبریخ و زهبى پیشنهبدی جهت 
 ...................اهضبء : ..........

 ..........................تبریخ : ...

 ...................................................دانشجوی رشته ...........................آقبی/خبنن..............دفبع رسبله دکتری عنبیت به دریبفت فرم هجوز  بب
الی ............... .. ...........................روز .............................. از سبعت ........دفبع برای نبهبرده در تبریخ ......پیش زهبى گرایش ....................

 اعالم هی شود . خواهشوند است نظر خود را اعالم نوبیید. دانشکده ........... از طرف تحصیالت تکویلی..............در هحل .............
 ..........................................تحصیالت تکویلی : ........ کبرشنبس

 ..................................................: اهضبء 
 ..............................................تبریخ : .....

 


