
انتخاب استاد راهنما/استاد مشاور مدعو نامه شیوه  

ها و مراکز علمی خارج از کشوراز دانشگاه  

 

هار  گله ااویو مقارتح تالتایکم تکمیماو هار  لمماو و بایل للممماو گله اررا گر لهاارن نریار  هرماهبه منظور تقویت و تسهیل همکارر 

هاار و م ل ااق تالقیقاارتو  اارر وا هاایوا هرمااه ایاال  هاات لواا  رگا گله ااررامناا   لت تا بیاارم لممااو لواارتی  و مالققاایل   اار  گر و بهاا ا

 للضر  مال  ن هیرم لممو به لتکع مو رو . 

 لو رگ م لو تووط لو رگ رلهنمر  گل مو )لضو مال  ن هیرم لممو گله ررا یقگ(  سب مول قت لولیه  -1

هار   روهات مموتهاو و یار  ارر  وا همکارر ) قربال گریر ات لت وبساریت متکمیل  ا ن له اارا لوا رگ رلهنمار وم ارور  ارر و -2

 .  م  ولح بر لمضر  م روهت مموتهو  تووط ن گیس و یر گله ک ا هر  مس قل بیل للمممو(

 . تووط لو رگ رلهنمر  گل ل 2   ن تکمیل ه ا بن لت لرور   نس گریر ت   ن مول قت   بو لو رگ م لو -3

 .و یر گله ک ا هر  مس قل  تریی  ههریو تووط رئیس مال  ن ن گیس -4

 و لو رگ م لو. همکرر  هر  لممو و بیل للمممو گله ررا رر  وا گ    لرور  روهوهت به م روهت مموتهوا  -5

مطارب  میایل هرماه هایوا هرماه  او  همقمار  و یار ناس لت تتاویب ن وناوتل ا رلریات هریر  ا   لوت لضر ه هموگ  لو رگ ما لو  ارر و 

 نذی  لوت. لمکر   تالتیکم تکمیموا

هرمها تسهیکتو  هات حضاور لوارتی  ما لو  هات ها  ت گر م لواد گ ارع گر هظا      اه ها ا لوات. گر  اورتو  اه نس لت لتمرن نریر 

گ رع لت نریار  هرماه با و  حضاور لوا رگ ما لو لهاارن هاوگا گرن هامررا هرماه )گلاوم هرماه بار ترییا  ریروات نا گیس یار گله اک ا هار  

  یل لمضر  لو رگ م لو گر   مهر  مموتهوا بکمرهح لوت.    مس قل( به لنول   ریرق


