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......................:  تاريخ
:    ......................رهشما
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معاونت پژوهشي و تحصيالت تكميلي 
دانشكده دامپزشكي

دانشكده دامپزشكيدانشجويان دكتراي تخصصيدفاعاعالم آمادگي فرم 
تكميل شوداستادان راهنما/ استاداين قسمت توسط -الف

گروهمحترم مدير
دكترسركار خانم/ جناب آقاي

شماره بهرشتهدانشجوي خانم/آقايپايان نامه دكتراي تخصصيبا سالم و احترام، بدينوسيله به استحضار مي رساند كه 
به : عنوانبادانشجويي         

در ضمن . اينجانبان پايان نامه مذكور آماده دفاع مي باشد/ لذا از نظر اينجانب. ات و اصالحات مورد نظر در آن لحاظ شده استپايان رسيده و كليه نقطه نظر
.مقاالت مستخرج از اين پايان نامه به شرح زير است/ مشخصات مقاله

1-
2-

و امضاءتاريخ و امضاء                                                      تاريخ
استاد راهنماي اول                                             استاد راهنماي دوم

تكميل شوداستادان مشاوراين قسمت توسط - ب
گروهمحترم مدير

سركار خانم دكتر/ جناب آقاي
با سالم، احترامأ به اطالع مي رساند كه موارد فوق مورد تأييد است

تاريخ و امضاءتاريخ و امضاء    
دوممشاوراستاد اول               مشاوراستاد 

)معاونت تحويل داده شودمحرمانه به دفترنامه لطفأ بصورت (اين قسمت توسط مدير گروه تكميل شود-ج
پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده دامپزشكيمعاونت محترم 
جناب آقاي دكتر
اعالم استادان محترم راهنما و مشاور مبني بر قابل دفاع بودن پايان نامه دكتراي تخصصي و همچنين اتمام مراحل آموزشي دانشجوي بر بنا با سالم و احترام، 

در ضمن با توجه به نظر . ذول فرمائيدمبرا خواهشمند است اقدامات الزم . ع تقديم مي گرددنامبرده بدينوسيله دو نسخه پايان نامه جهت برگزاري جلسه دفا
.عنوان داوران پيشنهادي معرفي مي گردند، افراد زير بهاستادان راهنما/ استاد

نام و نام رديف
خانوادگي 

داور

محل كارتخصصنوع داورمرتبه علمي

داخلي1
داخلي2
داخلي3
خارج دانشگاه4
خارج دانشگاه5
خارج دانشگاه6

:                 .مدير گروهامضاء:             تاريخ
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......................:  تاريخ
:    ......................رهشما

:   .....................پيوست

معاونت پژوهشي و تحصيالت تكميلي 
دانشكده دامپزشكي

تكميل شوددامپزشكيدانشكدهآموزشياين قسمت توسط معاونت -د
پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده دامپزشكيمحترم معاونت 

جناب آقاي دكتر
مشخصات ذيل مرحله آموزشيبدينوسيله گواهي مي شود كه دانشجوي نامبرده با خانم      / با سالم و احترام، با توجه به بررسي پرونده آموزشي آقا

صادر گرديده و فاقد جلسه دفاعاين گواهي صرفأجهت برگزاري . بالمانع استدفاع ايشاندكتراي تخصصي را به پايان رسانده و از نظر اين معاونت مقطع
. گونه ارزش ديگري استهر

معدل كل       :                                       تعداد واحد گذرانده
:تعداد ترم تمديد شده:                             تعداد نيم سال تحصيلي

:خ امتحان جامعتاري:                                         نمره امتحان جامع
:تاريخ آزمون زبان:                                            نمره آزمون زبان

:                 .امضاء معاونت آموزشي:                 تاريخ

اين قسمت توسط معاونت پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده دامپزشكي تكميل شود-ه

شماره تماسمحل كارتخصصبه علميمرتنام و نام خانوادگي
---دانشجو

استاد راهنما اول
استاد راهنما دوم
استاد مشاور اول
استاد مشاور دوم

استاد داور خارجي اول
استاد داور خارجي دوم
استاد داور داخلي اول
استاد داور داخلي دوم

حصيالت تكميلي نماينده ت
دانشكده

تاريخ دفاع
روز دفاع

ساعت دفاع

.معاونت پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده دامپزشكيامضاء تاريخ                     


