
باسمه تعالی

دانشگاه زنجان
دانشکده کشاورزي

دکتريرسالهاز دفاعبراي آمادگی اعالم فرم 

........................................................................................دکتـرآقاي/خانماستاد محترم راهنما 

با سالم و احترام؛
........... ............................به شماره دانشجویی........................................................)گرایش(دانشجوي رشته.......  ...............................................................اینجانب

............................................................................................................................................................................................عنوانخویش بارسالهآمادگی خود را جهت دفاع از 

.اعالم می دارم.........................................................................................................................................................................................
:کمیته راهنمایی و مشاوره پایان نامه

دانشگاهمرتبه علمی)گرایش(رشته خانوادگینام و نام سمت

استاد راهنماي اول

استاد راهنماي دوم

استاد مشاور اول

استاد مشاور دوم

:تاریخ:دانشجوامضاء:شماره تماس دانشجو

...........................................................................................هرومدیر محترم گ

با سالم و احترام؛
براي دفاع ایشانآمادگی ضمن تایید . بررسی شدتوسط اینجانب ... ............................................................................آقاي/خانمرساله

:در خصوص مقاله مستخرج از رساله ایشان با مشخصات ذیل 
عنوان مقالهپژوهشی معتبر-نام مجله علمی

:تایید می نمایم 
.مقاله با موافقت اینجانب براي مجله ارسال شده است -1
.عهده اینجانب می باشدمسئولیت محتواي مقاله  و مستخرج بودن از رساله به -2

:تاریخ:استاد راهنماامضاء
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کشاورزيدانشکدهآموزشی و تحصیالت تکمیلیمعاونت محترم 
با سالم و احترام؛

داوران ذیل ...............................................توجه به تصویب شوراي گروه مورخبا ضمن ارسال سه نسخه از رساله فوق الذکر و 
. گردندجهت ارزیابی معرفی می
:اسامی داوران پیشنهادي 

ایمیلتلفن همراهمالحظاتدانشگاهمرتبه علمی)گرایش(رشته نام و نام خانوادگیردیف

)دانشیارحداقل ( داور خارجی 1

)حداقل دانشیار( داور خارجی 2

)حداقل دانشیار( داور خارجی 3

داور داخلیزنجان5

داور داخلیزنجان6

داور داخلیزنجان7

داور داخلیزنجان8

:مدیر گروهامضاء

................................: شماره کارشناس محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده  

.................................: تاریخ 

با سالم؛
) گرایش(دانشجوي دکتري رشته ...........................................................................................آقاي /پرونده آموزشی خانم

طبق تصمیم . را جهت صدور مجوز دفاع از رساله بررسی نمایید........................................................................................................................ 
) داور خارجی(..........................................................................................دکتر ..............................................................ت تکمیلی دانشکده مورخ شوراي تحصیال

. جهت ارزشیابی این رساله انتخاب گردیدند) داوران داخلی(............................................. .................................و .................. ............................................................و
.می باشد.......................................................  ضمنا تاریخ تقریبی دفاع  

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده

.................................................................................دکتر :   نماینده تحصیالت تکمیلی


