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 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 عنوان فرم
 شماره:

 :تاريخ 
 دکتری رسالهتغيير عنوان  درخواست

 استاد محترم راهنما      

 ، به دليل                      با شماره دانشجويي                                       دانشجوی دوره دکترای رشته              اينجانب            بدينوسيله 

 مورخ                هستم.دفاعيه مصوب جلسه رساله دکتری خواستار تغيير عنوان                                                                                 

 "د"و با قبول تمامي شرايط و ضوابط مندرج در بند  10/08/1400توجه به مصوبه شورای آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه به تاريخ اين درخواست با 

 . شودمي اعالمجهت اقدام مقتضي رساله مصوب و طرح پيشنهادی رساله جديد  ، عناوينبا جنابعالي مطابق توافق انجام شده  آن، ارائه شده است.

 ه فارسي:ب مصوب رسالهعنوان   

 

 به انگليسي:مصوب رساله عنوان     

 

 به فارسي:طرح پيشنهادی رساله جديد عنوان   

 

 به انگليسي:طرح پيشنهادی رساله جديد عنوان     

) 

 خانوادگي دانشجو: نام و نام                                                                                                 ...                               . د فاع از رساله

 تاريخ و امضاء:                                                                                                                                  
 

 دير محترم گروه                      م    

جدول ذيل، به شرح  دانشجوی دکتری اينجانب                           آقای /خانمنهاديه رساله دکتری موافقت اينجانب و اساتيد محترم داور جلسه دفاع از پيش با توجه به 

 . انجام شود مذکور جلسه دفاعيهتغيير عنوان رساله دکتری مصوب ترتيبي اتخاذ بفرماييد تا مراحل اداری خواهشمند است 

 

 امضاء شگاهاساتيد داور خارج دان امضاء اساتيد داور داخل دانشگاه

 

 

   

 

 

   

 

 اساتيد راهنما: /نام و نام خانوادگي استاد                                                                                                                       

 تاريخ و امضاء:                                                                                                                                   
 

 

 معاون محترم آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده    

مورد موافقت قرار ه به ضوابط مقرر، با توجو  شورای گروه مطرح        الذکر در جلسه مورخ          فوق رساله دکتریتغيير عنوان دارد درخواست اعالم ميبدينوسيله 

  گرفت. 

 نام و نام خانوادگي مدير گروه:                                                                                                     

 تاريخ و امضاء:                                                                                                                                                  
 

 تحصيالت تکميلي دانشگاهمحترم  مدير     

 تصويب شد. و مصوبات مربوطه  با رعايت ضوابط              در شورای دانشکده مورخ       عيناًمراتب فوق 

  اقدام الزم به عمل آورند.، آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاهشورای در جلسات  آنطرح و تصويب است مقرر فرماييد نسبت به خواهشمند 

 

 معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده:                                                                        

 تاريخ و امضاء:                                                                                                   

 
 پذير است.  لي دانشگاه امکانياز تاريخ درج آن در صورتجلسه شورای آموزشي و تحصيالت تکم بعد از گذشت حداقل يکسالبرگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان جديد، : 1تذکر

 بايد مرتبط با عنوان جديد مصوب باشد. دکتری ت مختلف نمره رسالهتمامي دستاوردهای الزم برای احراز شرايط دفاع و نيز کسب درجا: :2تذکر

10/08/1400 


