فرم اعالم آمادگی دانشجو برای دفاع از رساله دکتری

دانشكده مهندسي معدن

()96/3/31

دانشجوي محترم :لطفا اين فرم را به صورت دورو چاپ كنيد و حداقل دو ماه قبل از برگزاري جلسه دفاع همراه با رساله و مقاالت مستخرج از آن و مستندات مربوط به همكاري با
دانشكده ،به دفتر تحصيالت تكميلي تحويل دهيد .لطفا مشخصات همه مقاالت مستخرج از رساله را در جدول پشت برگه درج نماييد.

مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگي:
شماره تلفن:

شماره دانشجويي:
آدرس پست الكترونيكي:

گرايش:
تاريخ برگزاري ارزيابي پژوهشي :2

درخواست دانشجو:
اينجانب  ........................................................آمادگي كامل خود را براي دفاع از رساله دكتري خود اعالم مي دارم.
نسخه نهايي رساله با عنوان:
............................................................................................................................................................................
براي بررسي شوراي تحصيالت تكميلي ،تعيين هيئت داوران و تعيين زمان برگزاري جلسه دفاع به پيوست تقديم مي گردد.

اينجانب مسئوليت صحت و اصالت همه قسمت هاي پايان نامه خود و مقاالت مستخرج از آن را به طور كامل مي پذيرم.
همچنين :اينجانب فرآيند درخواست دفاع در سيستم گلستان را ثبت نموده و « پرسشنامه نظرخواهي دانش آموخته مقطع دکتري» در سيستم
تاريخ:
گلستان را تكميل نموده ام.
امضاء:
نظر استاد/اساتيد راهنما:
اينجانب/اينجانبان  .........................................................................................استاد/اساتيد راهنماي رساله دكتري آقاي /خانم ،............................................
رساله ايشان را مورد مطالعه و بررسي قرار داده ام/داده ايم .
 بر اساس اطالعات موجود ،صحت و اصالت محتواي رساله مورد تاييد است :بلي خير نگارش همه قسمتهاي رساله (و به طور خاص چكيده انگليسي و مراجع انگليسي) مورد تاييد است :بلي خير مشخصات مقاله هاي چاپ شده مستخرج از اين رساله در پشت اين برگه ذكر شده و مورد تاييد است .بلي خير رساله به شكل فعلي مورد تاييد و قابل دفاع است :بلي خيرامضا:
تاريخ:
استاد راهنماي اول:
تاريخ:

استاد راهنماي دوم:

امضا:

نظر استاد/اساتيد مشاور:
اينجانب/اينجانبان  .........................................................................................استاد/اساتيد مشاور رساله دكتري آقاي /خانم ،............................................
رساله دكتري ايشان مورد تاييد بوده و برگزاري جلسه دفاع ايشان بالمانع است.
امضا:
تاريخ:
استاد مشاور اول:
تاريخ:

استاد مشاور دوم:

امضا:

نظر تحصيالت تکميلي دانشکده:
طبق جلسه مورخ:

بررسي شد و:

درخواست دفاع خانم/آقاي:

با درخواست دفاع نامبرده موافقت نشد.

با درخواست دفاع نامبرده موافقت شد.
سرپرست تحصيالت تكميلي دانشكده:

تاريخ:

امضاء:

مشخصات کامل مقاالت مستخرج از رساله
عنوان مقاله:

1

عنوان مجله:
مجله ISI

مجله غير ISI

چاپ شده

پذيرفته شده

ISSN:

كد مقاله در سيستم گلستان:
عنوان مقاله:

2

عنوان مجله:
مجله ISI

مجله غير ISI

چاپ شده

پذيرفته شده

ISSN:

كد مقاله در سيستم گلستان:
عنوان مقاله:

3

عنوان مجله:
مجله ISI

مجله غير ISI

چاپ شده

پذيرفته شده

ISSN:

كد مقاله در سيستم گلستان:
عنوان مقاله:

4

عنوان مجله:
مجله ISI

مجله غير ISI

چاپ شده

پذيرفته شده

ISSN:

كد مقاله در سيستم گلستان:
عنوان مقاله:

5

عنوان مجله:
مجله ISI

مجله غير ISI

كد مقاله در سيستم گلستان:

چاپ شده

پذيرفته شده

ISSN:

