
                                                                                                                                       

 
                                                                                                                             

 دانشگاه خوارزمی تهران

 « دکتریدانشجويان  رساله پیش دفاعفرم » 

 
 .قرار گیرد دفتر آموزشدر اختیار قبل از تاریخ جلسه  روز 20دفاع، این فرم باید حداقل  پیش الزم به ذکر است جهت اخذ مجوز توجه:*

 

بعه شعرار    ..................................... ............................... رشعته ............  )روزانه/شعبانه/پردی(   نوبعت  یدکتعر ..... دانشجوی مقطع   ................اینجانب ........................

پعیش  ت دسعتوراعمرل  .................... ضرن رعایت ترامی اصول علری تحقیق و رعایت حقوق ناشران و نویسندگان مناب  تحقیق و رعایع .......دانشجویی .............

فععععععععاع از رسععععععععاعه دکتععععععععری خععععععععود بععععععععا عنععععععععوان    د برگععععععععهاری جلسععععععععه پععععععععیش   ، متقاضععععععععیدفععععععععاع

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مقاالت پیوست شود . یا نامه پذیرش )اصل مقاعه/  عنوان و مشخصات مقاالت منتشر شد  .ی باشمم

 تاریخ چاپ نام نشریه نام نویسندگان عنوان مقاعه ردیف
 سال  )به ما  و

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 نام و نام خانوادگی دانشجو:                                                                                                                                        

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                       

 تايید وضعیت مالی دانشجو
 باسالم و احترام؛

مورد بررسی قرار گرفته است و جهت پیش دفعاع مشع ل   ........ وضمیت ماعی خانم/ آقای ................................................. دانشجوی رشته ........................................ 
 ماعی ندارند.                                                                                                                                   

 امضای کارشناس امور ماعی                                                                      

 ضعیت آموزشی دانشجوتايید و
  ؛با سالم و احترام

 واحد های گذراند ، سنوات مجاز دانشجوی رشته ......................................... از عحاظ تمداد......................................................وضمیت آموزشی  خانم / آقای  
        کارنامه ضمیمه می باشد) دفاع مش ل آموزشی ندارند. پیش و جهتاست و کارنامه آموزشی مورد بررسی قرار گرفته 

                                             : ................................................رساعه تاریخ تصویب     
 دانش د  آموزشامضای کارشناس  تاریخ و                                                                                  

 تايید نمايه مقاالت مستخرج از رساله 
 ....................................... دارای نرایه ممتبر .............................................. هستند. های از مقاالت مندرج در جدول فوق ردیف

 
 امضاء مماون پژوهشی دانش د                                                                                                                             

 
 

 
                                                                                                              

 



 مدير محترم گروه 

دفاع می باشد. پیش به پایان رسید  و آماد   با مشخصات فوق اعذکر............................................................................................ خانم / آقای تحقیقاتی  هرساع

  ع اقدام شود.دفاپیش برابر مقررات دانشگا  موضوع در شورای گرو  مطرح و نسبت به تمیین داوران و تاریخ جلسه خواهشرند است 
                                                                                                           

     ............................................. دوم:                                   .............................................       اول:   امضای استاد راهنرا تاریخ و   
    دوم: .............................................                                   اول: .............................................        مشاور تاریخ و امضای استاد    

                                                                                                                                                          

 

 

 

 ................................ دانشكدهآموزشی  معاون محترم 

 م  و  احترامبا سال

خانم/ آقای  رساعهدفاع از پیش ، به این وسیله اعضای هیأت داوران و تاریخ مشاور /محترم راهنرا استادان /پیرو درخواست استاد

....................... که در شورای گرو  مطرح و به تصویب رسید  است، به شرح ذیل اعالم ........................دانشجوی رشته ............... ......................................................

 می گردد:

 .....................................................................مشاور : .......... استادان/.................. استاد.............................................................راهنرا : ......................................... استادان/استاد

. 

                   .......................................مرتبه علری ....................رشته تحصیلی  .....................  آقای / خانم ...............................................1داخل :  رانداو 

          رشته تحصیلی .......................................  آقای / خانم .................................................................... مرتبه علری ....................1                  

          

 

 ......................................................................................... ساعت ............................................. م ان ............ به تاریخ : روز .....................................  پیشنهادی دفاع زمان
                                                                                                                                                                     .                   

 مدير گروه  ی امضا تاريخ و                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                                           

 

 
 

 

 دفاع: پیش مدارک الزم جهت صدور مجوز 

 در مقط  دکترای تخصصی کارنامه آموزشی دانشجو  -1

پذیرش با  نامه) در صورت عدم چاپ مقاعه یک نسخه از اصل مقاعه به انضرام  به هررا  کپی جلد مجله  مورد تایید یک نسخه از  اصل مقاالت چاپ شد  -2

  ای که قرار است مقاعه در آن چاپ شودشرار  مجلهسردبیر و ذکر نام و تایید

 word , Pdfنسخه اصلی رساعه بصورت  -3

  تحصیلی مقاط  قبلی یهریه نررات و تایید -4

  اطالعیه اعالم زمان و م ان جلسه دفاع -5

  تسویه ماعی -6

 همانند جو -7

 ام ان پذیر است.آموزش در تهران  ه، حداقل یک ما  پ( از برگهاری جلسه پیش دفاع و با ارائه مستندات کافی به ادار اخذ مجوز دفاع نهایی رساع وجه:

 

 

 

  

كدهمحترم تحصیالت تكمیلی دانش کارشناس   

 با سالم و احترام

............................... رساعه خانم/ آقای ................... زباتوجه به مصوبه شورای تحصیالت ت ریلی دانش د  وگرو  آموزشی درخصوص برگهاری جلسه پیش دفاع ا

     مقررات آموزشی هراهنگی الزم درخصوص برگهاری جلسه به عرل آید. خواهشرنداست درصورت عدم مغایرت با ضرن موافقت،

                                تاریخ و  امضای مماون آموزشی دانش د 

 
 


