
  باسمه تعالي                                                                        
  1شماره كاربرگ 

 رساله دكتري -تعيين استاد راهنما 

   تا پايان نيمسال اول تحصيلي پيشنهاد و به گروه آموزشي اعالم نمايد. "دستورالعمل راهنمايي، مشاوره و داوري"اساسدانشجو موظف است استاد راهنماي خود را بر  - 5ماده 
وز رساني كند. دانشجويان ور آگاهي دانشجويان از سوابق علمي و پژوهشي استادان گروه، در ابتداي هر نيمسال شناسنامه علمي استادان را در سايت دانشكده به رگروه آموزشي موظف است به منظ

دانشجويان و نظرات پيشنهادهاي سه تن استاد را بنا به اولويت انتخاب و به گروه پيشنهاد نمايند. گروه موظف است با توجه به  1مطابق كاربرگ شماره  ،استاد راهنمابراي تعيين موظف هستند 
به اداره آموزش دانشكده ارسال نمايد. بديهي است دانشجو اقدام و  1راهنما و كاربرگ تاييد شده شماره  )ان(نهائي كردن استاددر جلسه گروه درخواست دانشجويان را بررسي و نسبت به  ،استادان

  .بايد استادي را به لحاظ تخصصي انتخاب كند كه با موضوع مورد مطالعه او سنخيت كامل داشته باشد.

  مشخصات دانشجو .1
 نام و نام خانوادگي :

  رشته :
سال و نيمسال ورود :                     

  شماره ملي :
 نام پدر :

 شماره دانشجويي :                                    
  گرايش :                                     

  سال:              نيمسال:  اول               دوم 

  
  
  
  
   

 
 حوزه تخصصي مورد نظر دانشجو براي كار بر روي رساله :  .2

  

 

 بنا بر اولويت –رساله براي راهنماييپيشنهادي  ستادانا .3

  وابستگي سازماني نام و نام خانوادگي اولويت
 

 نخست
   

    دوم
    سوم

 روه:گنتيجه بررسي  .4

و  ه، مشاورييگرفتن شرايط مندرج در دستورالعمل راهنمادر جلسه مورخ ................... گروه آموزشي مطرح و با در نظر -الف
  تصويب شد.  سوم   دوم   نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري اولويت نخست پايان يداور

  

پيشنهاد گروه   غير مرتبط بودن موضوع رساله با حوزه تخصصي استادان   به دليل تكميل ظرفيت استادان  -ب
 تصويب رسيد.  بهآقاي / خانم دكتر ...............................  به رساله مبني بر واگذاري هدايت

  :امضاء تاريخ  و                                                  نام و نام خانوادگي مدير گروه:
  .ارائه دهدتوجه: مدير محترم گروه اين كاربرگ را به همراه صورتجلسه گروه به اداره آموزش دانشكده 

  نام و نام خانوادگي و امضاي تحويل گيرنده در اداره آموزش:


