فرم درخواست تعیین استاد راهنما (ویژه دانشجویان دکترای تخصصی )
الف – این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود.
باسالم
احتراماً ،بدینوسیله به استحضار میرساند اینجانب  .................................................دانشجوی مقطع دکترای تخصصی رشته ................................................
ورودی  ....................به شماره دانشجویی  ............................................سال تحصیلی  ..............................با گذراندن تعداد ........................واحد ،متقاضی
انتخاب آقای/خانم دکتر  .............................................به عنوان استاد راهنمای اول و آقای/خانم دکتر  ...............................................به عنوان استاد
راهنمای دوم پایان نامه خود می باشم .لذا خواهشمند است اقدام الزم را مبذول فرمایید.
تذکر مهم  :انتخاب استاد راهنمای پایان نامه دکترای تخصصی باید تا پایان نیمسال دوم صورت پذیرد.
تاریخ و امضاء دانشجو

ب – این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود.
مدیریت محترم گروه ..................................
جناب آقای/سرکار خانم دکتر ..................................................
باسالم احتراماً ،بدینوسیله اینجانب آمادگی خود را برای قبول راهنمایی پایان نامه دانشجوی نامبرده اعالم میدارم و آقای/خانم دکتر
 .........................................................را به عنوان مشاور اول و آقای/خانم دکتر  .......................................................را به عنوان مشاور دوم پیشنهاد می کنم.
لذا خواهشمند است اقدام الزم را مبذول فرمایید.
تاریخ و امضاء استاد راهنمای اول

تاریخ و امضاء استاد راهنمای دوم

ج – این قسمت توسط مدیرگروه تکمیل شود.
معاونت محترم پژوهشی دانشکده
جناب آقای/سرکار خانم دکتر ............................................................
باسالم احتراماً ،درخواست دانشجوی فوق الذکر ،در جلسه شورای گروه  ......................................................مورخ  ..................................مطرح و مورد
موافقت قرار گرفت  /نگرفت و استاد راهنما مطابق بخشنامه واجد شرایط می باشد /نمی باشد .بدینوسیله مراتب جهت استحضار تقدیم می گردد.
تاریخ و امضاء مدیر گروه

د – این قسمت توسط معاونت پژوهشی دانشکده تکمیل شود.
باسالم احتراماً ،با توجه به موارد فوق الذکر آقای/خانم دکتر  ...................................................به عنوان استاد راهنمای اول و آقای/خانم دکتر
 ........................................................به عنوان استاد راهنمای دوم پایان نامه آقای/خانم  ..................................................دانشجوی مقطع دکترای تخصصی
رشته  ...........................................................منصوب میشوید .الزم است که دانشجو با هماهنگی حضرتعالی تا پایان ترم چهارم نسبت به گذراندن آزمون
جامع ،تهیه و تصویب پروپوزال اقدام نماید .لذا خواهشمند است که در پایان هر نیم سال تحصیلی گزارشی از وضعیت پیشرفت دانشجو به این
معاونت ارسال فرمایید.
تاریخ و امضاء معاونت پژوهشی دانشکده

