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......................:  تاريخ
:    ......................شماره
:   .....................پيوست

معاونت پژوهشي و تحصيالت تكميلي 

دانشكده دامپزشكي

)دكتراي تخصصيويژه دانشجويان (تعيين استاد راهنمافرم درخواست
اين قسمت توسط دانشجو تكميل شود-الف

محترم هيئت علميعضو
دكترسركار خانم/ جناب آقاي

به شماره رشته       اي تخصصيدكتردانشجوي خانم/آقاياينجانببا سالم و احترام، بدينوسيله به استحضار مي رساند كه 
عنوان استاد راهنمايهبعاليجناببا گذراندن تعداد        واحد، متقاضي انتخابتحصيلي            سالرودي نيم سال    ودانشجويي          

.رمائيدلذا خواهشمند است اقدام الزم را مبذول ف. پايان نامه خود مي باشمدوم/اول
.صورت پذيرددومبايد حداكثر تا پايان نيم سال دكتراي تخصصيانتخاب استاد راهنماي پايان نامه :تذكر مهم

:                 .دانشجوامضاء:              تاريخ
هنما تكميل شوداين قسمت توسط استاد را- ب

مدير محترم گروه
جناب آقاي دكتر

لذا خواهشمند است دستور اقدام الزم را مبذول . با سالم و احترام، بدينوسيله آمادگي خود براي قبول راهنمايي پايان نامه دانشجوي نامبرده را اعالم مي دارم
.فرمائيد

:                 .استاد راهنماامضاء:   تاريخ
اين قسمت توسط مدير گروه تكميل شود-ج

معاونت محترم پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده دامپزشكي
جناب آقاي دكتر

/ مورخ                  مطرح و مورد موافقت قرار گرفتبا سالم و احترام، درخواست دانشجوي فوق الذكر، در جلسه شوراي گروه           
. بدينوسيله مراتب جهت استحضار تقديم مي گرددنگرفت

:توضيحات
:                 .                   مدير گروهامضاء:             تاريخ

پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده دامپزشكي تكميل شوداين قسمت توسط معاونت -د
عضو محترم هيئت علمي گروه

سركار خانم دكتر/ جناب آقاي 
دانشجوي خانم   / دوم پايان نامه دكتراي تخصصي آقاي/ با سالم و احترام، با توجه به موارد فوق الذكر جنابعالي به عنوان استاد راهنماي اول

الزم است كه دانشجو با هماهنگي حضرتعالي تا پايان ترم چهارم نسبت به گذراندن آزمون جامع، تهيه و تصويب پروپوزال . رشته             منصوب مي شويد
.داز وضعيت پيشرفت دانشجو به اين معاونت ارسال فرمائيگزارشيتحصيلينيم ساللذا خواهشمند است كه در پايان هر. اقدام نمايد
: رونوشت

مديرمحترم تحصيالت تكميلي دانشگاه 
مدير محترم گروه
پرونده دانشجو

دانشكده دامپزشكيمعاونت پزوهشي و تحصيالت تكميليءتاريخ                                            امضا


