راَىمای پر کردن فرمَای ريز دفاع

فرم ارزیابی مدیریت پژيَشی

در ایه فرم فقط میبایست قسمتَای َایالیت شذٌ (وام ي وام خاوًادگی داوشجً ،رشتٍ – گررایش ي شرمارٌ داوشرجًییت یایرر گرردد ي
بقیٍ مًارد َماوطًر باقی بماوذ ي یک عذد پریىت  A4از آن یُیٍ گردد( .ماوىذ ومًوٍ -فًوت مته فررم  Bzar 13ي مرًارد َایالیرت شرذٌ
 Boldمیباشذ.ت

فرم دعًتىامٍ اساتید

ایه فرم میبایست بٍ یعذاد سٍ عذد ي برای َر کذام از اساییذ راَىما ،مشاير ي داير یُیٍ گردد ي در کاغرهَای  A5پریىرت شرًد .در ایره
فرم بایذ ماوىذ ومًوٍ مًارد َایالیت شذٌ (وام ي وام خاوًادگی استاد ،وام ي وام خاوًادگی داوشجً ،رشتٍ ي گرایش داوشرجً ،ريز برگرساری
جلسٍ دفاع ،یاریخ برگساری جلسٍ دفاع ،ساعت برگساری جلسٍ دفاع ي سمت استاد کٍ بایذ راَىمرا یرا مشراير یرا دايرت را یایرر ومرًدٌ ي
پریىت وماییذ( .فًوت مته فرم  Bzar 12ي مًارد َایالیت شذٌ  Boldمیباشذ .فًوتی کٍ برای وام استاد ي امضا پاییه برگرٍ اسرتدادٌ شرذٌ
 Irannastaliq 22ي بلذ میباشذ در صًریی کٍ ایه فًوت را وذاشتیذ مییًاویذ از  Btitr 12استدادٌ وماییذت.

فرم ارزیابی اساتید

ایه فرم ویس میبایست بٍ یعذاد  3عذد ي برای َر یک از اساییذ راَىما ،مشاير ي داير ي در کاغه  A4یُیرٍ گرردد ي مرًارد َایالیرت شرذٌ
ماوىذ ومًوٍ (وام ي وام خاوًادگی داوشجً ،رشتٍ ي گرایش ،در پاییه برگٍ ویس وام ي وام خراوًادگی اسرتاد ،سرمت اسرتاد کرٍ بایرذ راَىمرا یرا
مشاير یا داير باشذ ي یاریخ برگساری جلسٍ دفاعت یایر گردد ي بقیٍ مًارد بٍ َمان شکل باقی بماوذ( .فًوت مته فررم  Bzar 13ي مرًارد
َایالیت شذٌ  Boldمیباشذت

فرم حقالسحمٍ اساتید
در ایه فرم بایذ اسامی اساییذ راَىما ،مشاير ي داير در قسمت َای مربًطٍ وًشتٍ شًد ي اگر داوشجً مشاير وذاشتٍ ي دي داير دارد قسمت مشراير برا
یک خط ییرٌ مشخص گردد ي دايرَا را در قسمت مربًطٍ می وًیسیذ .در باالی فرم ویس اطالعات خًد داوشرجً ماوىرذ ومًورٍ (ورام ي ورام خراوًادگی

داوشجً ،شمارٌ داوشجًیی ،رشتٍ  -گرایش ي یاریخ دفاعت يارد شًد ي بقیٍ مًارد بٍ َمان شکل باقی بماوذ يدر یک برگٍ  A4پریىت شًد( .فًورت
مته فرم  Bzar 13ي مًارد َایالیت شذٌ  Boldمیباشذت

فرم شمارٌ حساب اساتید
در ایه فرم بایذ اطالعات داوشجً (وام ي وام خاوًادگی ،رشتٍ –گرایش ي شمارٌ داوشجًیی ي َمچىیه اسامی اساییذ راَىما ،مشاير ي داير
بٍ یرییب از شمارٌ  1یا  3ت يارد گردد ي بقیٍ مًارد بٍ َمان شکل باقی بماوذ ي در یک برگٍ  A4بٍ صًرت افقی پریىت گرفتٍ شًد.
(فًوت مته فرم  Bzar 13ي مًارد َایالیت شذٌ  Boldمیباشذت

تمامی ایه فرمُا کٍ تُیٍ شد ي پریىت گردید ( 9برگ)  5ريز قبل از دفاع میبایست بٍ َمراٌ
فرم ب ي ج ي  CDفرم ب ي ج تحًیل پژيَش داوشکدٌ گردد.

