هَسسِ تحقيقبت ٍاكسي ٍ سرم سبزي رازي
هؼبًٍت تحقيقبت ٍ فٌبٍري

فرم پيشٌْبد پبيبىًبهِ داًشجَيي


كبرشٌبسي ارشذ


دكتري

شوبرُ طرح*:

شذ
* شوبرُ طرح ،تَسط هؼبًٍت تحقيقبت ٍ فٌبٍري هَسسِ ٌّگبم صذٍر اثالؽ درج خَاّذ .

 - 1خالصِ اطالػبت طرح
ػٌَاى طرح ثِ زثبى فبرسي:
اًگليسي
:
ػٌَاى طرح ثِ زثبى
ًَع طرح:

ثٌيبدي

تَسؼِاي

كبرثردي 

پصٍّشي
:
هيساى اػتجبر هصرفي ٍ سرهبيِاي از هحل ثَدجِ
تبريخ پيشٌْبد طرح:
تبريخ تصَيت طرح (در شَراي تحصيالت تكويلي پصٍّشي گرٍُ):

 -2اطالػبت استبد راٌّوب ٍ هشبٍريي
ًَع هسئَليت

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

هرتجِ ػلوي

اهضبء

هحل خذهت

استبد راٌّوب
(هجري)
استبد راٌّوبي دٍم
(حست هَرد)
استبد هشبٍر

استبد هشبٍر دٍم
(ثراي دكتري)

اسبهي ّوكبراى طرح
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

هرتجِ ػلوي

هحل خذهت

اهضبء

 -3اطالػبت داًشجَ
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

هقطغ تحصيلي:

شوبرُ داًشجَيي:

گرايش (ثراي دكتري):

تبريخ درخَاست پبيبى ًبهِ

اهضبء

 -4هشخصبت هَضَػي طرح
تؼريف هسبلِ

ّذف:

ضرٍرت اجراي طرح:

فرضيِ:

رٍشْب ٍ فٌَى اجراي طرح

پيشيٌِ تحقيق (ّوراُ ثب ركر هٌبثغ اسبسي)

ثرًبهِ زهبًجٌذي اًجبم طرح:

 -5ثرآٍرد ّسيٌِّب
رديف
1

هجلؾ

ًَع ّسيٌِ
هيساى كل اػتجبر طرح

2

هيساى اػتجبر هصَة هَسسِ

3

هيساى درخَاستي از پرٍشُ هصَة

ًَع ّسيٌِ درخَاستي از گرًت ثِ تفكيك:
1
2
3
4
5
6
جوغ كل

هؼبًٍتتحقيقبت ٍ فٌبٍري
ا ستبد راٌّوبي اٍل طرح
هصَثِ شَراي تحصيالت تكويلي-پصٍّشي گرٍُ
-5
فرم پيشٌْبد پبيبى ًبهِ در تبريخ
كويتِ ثِ شرح زير اػالم ميشَد.

√ تصَيت شذُ
هَارد اصالحي ثِ شرح زير است :

در شَراي تحصيالت تكويلي -پصٍّشي گرٍُ هطرح ٍ ًظر

ً يبز ثِ اصالح دارد

 ثِ تصَيت ًرسيذ

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

اهضبء هؼبًٍت تحقيقبت ٍ فٌبٍري
تبريخ

شوبرُ:
تبريخ:

هؼبٍى هحترم تحقيقبت ٍ فٌبٍري

ثبسالم احترام،
ثِ پيَست فرم پيشٌْبدي پبيبى ًبهِ (داًشجَيي) كِ ثِ تصَيت شَراي تحصيالت تكويل ي هَسسِ رسيذُ است
جْت دستَر اقذام هقتضي تقذين هيشَد .
هذيريت پصٍّش ٍ تَسؼِ فٌبٍري

اسبهي ّئيت داٍراى هصَة شَراي تحصيالت تكويلي
ًَع هسئَليت
استبد راٌّوب
(هجري)
استبد راٌّوبي دٍم
(حست هَرد)
استبد هشبٍر
استبد هشبٍر دٍم
(ثراي دكتري)
داٍر داخلي

داٍر داخلي
داٍر خبرجي (ثراي
دكتري)
داٍر خبرجي (ثراي
دكتري)

ي
ًبم ٍ ًبم خبًَادگ

هرتجِ ػلوي

هحل خذهت

اهضب

