بسمٍ تعالی
داوطگاٌ آشاد اسالمی ياحد ضبستس
حًشٌ پژيَص ي فىايزی
فسم پیص دفاع پایان وامٍ( :کازضىاسی ازضد ي دکتسای حسفٍ ای ) گسدش کاز اعالم آمادگی داوطجً بسای دفاع اش پایان وامٍ دز ویمسال ايل /ديم

تًجٍ :داوطجًیان عصیص باید ایه فسم زا دز ویمسال اخر پایان وامٍ ،اش سایت داوطگاٌ دزیافت ومًدٌ ي دز صًزت دفاع اش پایان وامٍ دز ویمسال ايل ،حداکثس تا  30آذز ماٌ ي دز
ویمسال ديم ،حداکثس تا  31مسداد ماٌ ،بٍ صًزت امضاء ضدٌ (بٍ تستیب وًضتٍ ضدٌ) بٍ ادزاٌ امتحاوات تحًیل دَىد.
 -1ثب توجه ثه ثزرسی هبی ثه ػول آهسه اس پزونسه و وضؼیت تحصیلی زانطجو ،نبم:
رضته تحصیلی:

نبم ذبنوازگی :

زفبع اس پبیبى نبهه تب آذز نیوسبل اول  نیوسبل زوم سبل تحصیلی

ضوبره زانطجویی:
است زر صورت
اسنظز ازاره اهتحبنبت و آهوسش ثال هبنغ .

ػسم زفبع اس پبیبى نبهه زر نیوسبل تحصیلی اػالم ضسه ،هجسزا ثبیس ثزرسی گززز.
تبریخ و اهضبء هسئول آهوسش

تبرید و اهضبء هسئول ازاره اهتحبنبت

( سهبى زفبع حساقل ضص هبه پس اس تصویت پبیبى نبهه زر ضورای تحصیالت تکویلی گزوه /ضورای پژوهطی)

 -2تبرید اذذ کس ضنبسبیی پبیبى نبهه

تبرید و اهضبء کبرضنبس تحصیالت تکویلی
 -3هستنسات پبیبى نبهه هورز تأییس ثوزه و زانطجو آهبزه زفبع اس پبیبى نبهه است.
تبرید و اهضبء هسیز گزوه

تبرید واهضبء استبز راهنوب
 -4استبزاى هحتزم زاور :سزکبرذبنن  /جنبة آقبی (زاور زاذلی)
سزکبر ذبنن  /آقبی

سزکبرذبنن  /جنبة آقبی (زاور ذبرجی

تحت ػنواى

ضوب ثه ػنواى زاور پبیبى نبهه
انتربة ضسه ایس لطفب اػالم نظز فزهبئیس.
تأئیس و اهضبء زاور ذبرجی

تأئیس و اهضبء زاور زاذلی
 -5ثب سالم ،احتزاهبً ثب توجه ثه ثزرسی پزونسه هبلی زانطجو ،زفبع اس پبیبى نبهه ایطبى اس نظز اهور هبلی ثالهبنغ است.

ازاره اهور ضهزیه

ازاره صنسوق رفبه زانطجویبى

است (راهنوب یب هطبور یب زاور) ذبرج اس زانطگبه
 -6تأییسیه زفتز جذة هیبت ػلوی هجنی ثز تحویل هسارک از
تبرید و اهضبء رئیس زفتز استرسام هیبت ػلوی
 -7تبرید زفبع:

سبػت:

تبرید و اهضبء هسیز گزوه

 -8توجه ثه ثزرسی هبی انجبم ضسه زانطجو اجبسه زفبع زارز .

هکبى:
تبرید و اهضبء رئیس ازاره پژوهص

تبرید و اهضبء کبرضنبس تحصیالت تکویلی

تبرید و اهضبء هؼبوى پژوهص و فنبوری

