
  مشخصات دانشجو

  

 

 

 

 

  

 نمره  نام درس تخصصی دوره تحصیلی قبلی متناسب با موضوع پیشنهادی نمره  تخصصی دوره تحصیلی قبلی متناسب با موضوع پیشنهادی نام درس نمره  نام درس تخصصی دوره تحصیلی قبلی متناسب با موضوع پیشنهادی

      

     

      

 

حضور فعال داشته باشم و در گردم در کالس درس سمینارهای علمی و دفاعیه های دانشجویان دوره ای تحصیالت تکمیلی تحت نظر استاد راهنما اینجانب متعهد می

همچنین با آگاهی کامل از مفاد اصول  .های پیشرفت باشمارتباط مستمر با استاد راهنمای تحقیق جهت انجام موفقیت آمیز فعالیت پژوهشی و ارائه ی منظم گزارش

 دانم.زارش پایان نامه/ رساله و مقاالت میاخالق علمی ، خود را ملزم به رعایت آن و عدم انجام سرقت و جعل علمی در طول دوره تحصیل و گ

 
 تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                        

  

 

 رونوشت: کارشناس محترم آموزشی دانشکده/پردیس جهت درج در پرونده دانشجو و ثبت در سیستم گلستان - 

 رونوشت: استاد محترم راهنما -  

 دانشجورونوشت:  -

استاد  مشاور، در صورت نیاز پس از تاییددر انتخاب استاد راهنمای دوم یا استاد  .استاین کاربرگ جهت انتخاب استاد راهنمای اول پایان نامه/ رساله دانشجو  : 1نکته

 گیرد.راهنمای اول و شورای بخش/ گروه در کاربرگ تعریف پیشنهادیه صورت می

 .نیست تکمیل این کاربرگ به منزله قطعی شدن استاد راهنمای پیشنهادی :2نکته

  استاد راهنما و ظرفیت اعالم شده ایشان بایستی رعایت گردد. های تحت راهنماییها و رسالهنامهضوابط مربوط به تعداد پایان :3نکته

 

 

 کاربرگ تعیین استاد راهنما و پیشنهاد موضوع
 )پیشنهادی(

 EP/F021شناسه مدرک: 

 (1931)بهار  1 ویرایش:

 1 از 1صفحه: 

 ....................مدیر گروه محترم  رییس بخش/

 درصد مشارکت( موافقت دارم.احتراما اینجانب ..................................... با سرپرستی دانشجوی فوق الذکر به عنوان استاد راهنمای اول )با............

            

 تاریخ و امضاء:                                                                                                      

 معاون محترم دانشکده/ پردیس ...........................

های با توجه به تعداد ظرفیت و با انتخاب خانم/ آقای دکتر.................................بخش/گروه آموزشی مطرح  احتراما موضوع در جلسه مورخ..............................

      . موافقت نگردید . پیشنهادی بخش/ گروه دانشجو موافقت گردید

                                                                                             

 امضاء رییس بخش/ مدیرگروه: تاریخ و                                                                                                           

  زانهدوره رو ............................ مقطع ................................ گرایش .................................. شماره دانشجویی........................... رشته و ینام و نام خانوادگ

 .................... قبل مقطعمعدل  ................................ ........ شماره تلفن همراه....................................قبل  دانشگاه مقطعو  رشته   پردیس  شبانه

 ............................................................................................................................................................................................ موضوع پیشنهادی یا زمینه مورد عالقه

  ..................................... مسولویت وا .................................. لویت دوموا ............لویت اول.....................وا :نام استاد پیشنهادی


