باسمه تعالي

دانشگاه شیراز -دانشکدۀ دامپزشکي

درخواست بررسي پيش نويس پايان نامۀدكتراي تخصصي – كارشناسي ارشد – دكتراي عمومي
الف) درخواست دانشجو و استاد(ان) راهنما؛
نام و نام خانوادگي:

مقطع:

شماره دانشجویي:

رشته  /بخش:

دانشجو

عنوان پایان نامه ( طرح تحقیق):

استاد راهنما

و مشاور منتخب

استاد(ان) راهنما

راهنماي دوم

راهنماي اول

مشاور (منتخب استاد راهنما)

نــام و نام
خانوادگي

ب) بررسي در گروه:
صورت جلسه بررسي پیش نویس پایان نامه  -نام و امضای اعضای حاضر در جلسه (حداقل  5نفر)

استاد(ان) راهنما (حضور الزامي)

-2

-1

استاد مشاور (:منتخب استاد راهنما -حضور الزامي)

استادان متخصص مرتبط با موضوع (دو نفر با دعوت
كتبي سرپرست بخش-حضور الزامي) و ديگر اساتيد
حاضر در جلسه

-1

-2

-3

-4

-5

-6

مدير گروه يا نمايندة مدير گروه (حضور الزامي)
در ضمن ،افراد نامبرده زير به عنوان مشاور دوم پايان نامه نامه پيشنهاد ميشوند:

-1
امضاي مدیر گروه:

-3

-2

تاریخ و شماره بخش:

تاریخ تصویب بررسي ؛

توضیحات:

امضای معاون آموزشي

امضای كارشناس اداره آموزش

باسمه تعالي

درخواست بررسي پيش نويس پايان نامه دكتراي تخصصي (رشتههاي  PhDو دستیاري) -گــــروه (
ج) ارسال نسخة نهایي (اصالح شده)براي بررسي در شوراي آموزشي و تحصیالت تکمیلي
معاون محترم آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشکده دامپزشکي
) در اين گروه تصويب شده است ،خواهشمند است برای

سالم .نظر به اين كه پايان نامه زير بر اساس صورت جلسۀ پيوست در تاريخ (

بررسي آن در شورای آموزشي و تحصيالت تكميليدانشكده اقدام فرماييد .نسخۀ نهايي (اصالح شده) پيش نويس پايان نامه پيوست شده است.
نام و نام خانوادگي دانشجو

شماره دانشجویي

رشته

مقطع

مــدیـــر گــروه

عنوان پايان نامه
استاد(ان) راهنما:
مشاور اول (منتخب استاد راهنما):
در ضمن ،افراد نامبرده زير به عنوان مشاور دوم پايان نامه نامه پيشنهاد ميشوند:
-1

-3

-2

شرایط استاد مشاور :استاديار و باالتر ،حداقل يك سال سابقه تدريس در دانشگاه ،موافقت شورای بخش/گروه ،تأييد شورای آ .ت .ت.
سرپرست بخش تخصصي

امضاي مدیر گروه

شماره:
تاريخ :
پيوست :صورت جلسه و نسخة نهایي پیش نویس

د) ثبت در ادارۀ آموزش و بررسي در شورا

تاریخ دریافت:
تاریخ بررسـي:
شوراي آموزشي و تحصیالت تکمیلي

نتیجه :الف) به شكل حاضر تصويب شد

ب) برای اصالح برگشت داده مي شود

ج) تصويب نشد

مشاور دوم:
توضیح:

كارشناس ادارۀ آموزش دانشکده

معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشکده

)

