
 

 

 بسمه تعالی 
 مدیریت تحصیالت تکمیلی

9فرم شماره   
 

    دیـٌْبدی سػبلِ دوتشیدیـٌْبدی سػبلِ دوتشی  عشحعشح          
 
 
 
 

 

 

 (41)فونت نازنین : سػبلِػٌَاى 

 (41)فونت نازنین  ؿوبسُ داًـدَیی: (41)فونت نازنین  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًـدَ:

 (41)فونت نازنین  داًـىذُ:

 (41)فونت نازنین  اى( ساٌّوب :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی اػتبد )اػتبد

 تبسیخ ثشگضاسی اهتحبى خبهغ:

 

 

 

 

 

تَخِ: ایي فشم ثبیؼتی تَػظ داًـدَ دس دٍ ًؼخِ ثب ّوبٌّگی اػتبد ساٌّوب ثصَست تبیخ ؿذُ تىویل گشدد. )یه ًؼخِ 

 ثشای داًـىذُ ٍ یه ًؼخِ خْت دسج دس دشًٍذُ دس تحصیالت تىویلی داًـگبُ(

 

 

  

 



 

 (Times New Roman 10 :و انگلیسی 41نازنین  فونت فارسی:) :هـخصبت داًـدَ -1
 

  :ؿوبسُ داًـدَیی  :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

  :سؿتِ تحصیلی  :ػبل ٍسٍد

  :تؼذاد ٍاحذّبی گزساًذُ ؿذُ  :گشایؾ

  ؿوبسُ تلفي ثشای توبع ضشٍسی:

e-mail:  

 

 

 (Times New Roman 10 :گلیسیو ان 41)فونت فارسی: نازنین  :ساٌّوب )اػتبداى( هـخصبت اػتبد -2

   :گشایؾ –سؿتِ   :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

  :ستجِ داًـگبّی  :هحل خذهت

  :e-mail   :ػبل ٍ هحل اخز آخشیي هذسن تحصیلی

 :ساٌّوبیی ؿذُدوتشی ّبی  تؼذاد دبیبى ًبهِ  :اسؿذ ٍ دوتشی ػٌَات تذسیغ دس دٍسُ وبسؿٌبػی

 : اٌّوبییدس دػت س دوتشیی تؼذاد دبیبى ًبهِ ّب

 

 

 

 (Times New Roman 10 :و انگلیسی 41)فونت فارسی: نازنین  هـخصبت اػتبد ) اػتبداى ( هـبٍس: -3
 

 :گشایؾ –سؿتِ  :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 :ِ داًـگبّیستج :هحل خذهت

  :e-mail :ػبل ٍ هحل اخز آخشیي هذسن تحصیلی

 :ساٌّوبیی ؿذُ دوتشیّبی  بیبى ًبهِتؼذاد د : وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشیػٌَات تذسیغ دس دٍسُ 

 : دس دػت ساٌّوبیی دوتشیی تؼذاد دبیبى ًبهِ ّب

 

 

 

 

 

 



 

 

 سػبلِ:اعالػبت هشثَط ثِ  -4

 

 تؼذاد ٍاحذ: -4-1

 

 (Times New Roman 10 :و انگلیسی 41)فونت فارسی: نازنین ػٌَاى:  -4-2

 : فبسػی  -

 :   اًگلیؼی -

 (Times New Roman 10 :و انگلیسی 41زنین )فونت فارسی: ناٍاطگبى ولیذی: -4-3

 : فبسػی -

                     :                            اًگلیؼی -     

 

    نظری          توسعه ای        کاربردی          بنیادی   :ًَع تحمیك -4-4
 

 تزوش:

 .داًؾ ثذٍى دس ًظش گشفتي اػتفبدُ ػولی خبف ثشای وبسثشد آى اًدبم هی گیشدتحمیك ثٌیبدی تحمیمی اػت وِ ػوذتبٌ دس خْت گؼتشؽ هشصّبی  -

 تدشثی داسد. –تحمیك وبسثشدی تحمیمی اػت وِ اػتفبدُ ػولی خبصی ثشای ًتبیح حبصل اص آى دس ًظش گشفتِ هی ؿَد ٍ غبلجبٌ خٌجِ تئَسی  -

 ؿَد.هْب، دػتگبّْب ٍ هحصَالت هٌدش هی آٍسی یب ثْجَد سٍؿْب، هىبًیضتحمیك تَػؼِ ای تحمیمی اػت وِ ػوذتبٌ خٌجِ تدشثی داؿتِ ٍ ثِ ًَ -

 تحمیك ًظشی تحمیمی اػت وِ ػوذتبً خٌجِ ًظشی داؿتِ ٍ ثِ ًَآٍسی یب ثْجَد سٍؿْب، هىبًیضیوْب ٍ ... هٌدش هی گشدد. -

 

 (Times New Roman 10 :و انگلیسی 41)فونت فارسی: نازنین  ػبثمِ، ضشٍست ٍ اّذاف تحمیك(:)تؼشیف هؼألِ  -4-5

 

 : ٍ هشاحل اخشاء )دس صَست اهىبى خذٍل صهبًجٌذی اسائِ ؿَد( تحمیك سٍؽ اًدبم -4-6

 (Times New Roman 10 :و انگلیسی 41)فونت فارسی: نازنین 

 

 : فْشػت هٌبثغ -4-7

 (Times New Roman 10 :و انگلیسی 41)فونت فارسی: نازنین 

 

 ًٌذ اص یبفتِ ّبی ایي دظٍّؾ ثْشُ گیشًذ: ػؼبتی وِ هی تَاؤًْبد یب ه -4-8

 (Times New Roman 10 :و انگلیسی 41)فونت فارسی: نازنین 
 

ّبی داًـدَیبى ٍ دسآهذّبی ًبؿی اص آى هتؼلك ثِ داًـگبُ داهغبى ثَدُ ٍ ّیچ ؿخصیت حمیمی ٍ  سػبلِ: ًتبیح تحمیمبت ٍ 1تزوش 

اػن اص چبح، تىثیش، ًؼخِ ثشداسی،  سػبلِ سا ًخَاّذ داؿت. ّوچٌیي ولیِ حمَقحمَلی ثذٍى اخبصُ داًـگبُ حك ثْشُ ثشداسی اص آى 

 تشخوِ، التجبع، ٍ ًظبیش آى ثشای داًـگبُ داهغبى هحفَػ اػت. ًمل هغبلت ثب روش هأخز ثالهبًغ اػت.

 سػبلًِوی تَاًٌذ دس لبلت عشحْبی دظٍّـی هصَة داخل داًـگبُ  ؿَسای هحتشم دظٍّـی داًـگبُ،  هصَثبت: ثش اػبع 2تزوش 

 ّبی داًـدَیی تؼشیف ؿًَذ.

 ثش اػبع ضَاثظ داخلی داًـىذُ ّب تأهیي هی گشدد. سػبلِ: ّضیٌِ ّبی اخشای 3تزوش 

 

 



 

  ثشآٍسد ّضیٌِ ّب -4-9

 ................... مورد تایید است.جدول برآورد هسینه ها در سامانه مکاتبات اداری به شماره پیگیری .............

 

 اظْبس ًبهِ داًـدَ:  

.................................................. بدینوسیله تأیید می گردد که پیشنهادیه رساله دکتری اینجانب با عنووا:: .......................................................... "

( با کد رهگیری ................................ و در سامانه ثبت پیشنهادیه رساله دکتری در تارنموای  (tik.irandoc.ac.irدر سامانه همانندجو 

 "ثبت گردیده و کد رهگیری آ: ............................ می باشد.  ،(www.irandoc.ac.ir)پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایرا: 

 

              تبسیخ:                                       : اهضبء                                             :داًـدًَبم خبًَادگی ًبم ٍ 

 ؿوبسُ داًـدَیی:

 

 تبسیخ:                                                  اهضبء:                           : بم خبًَادگی اػتبد ساٌّوب اٍلًبم ٍ ً -1

                                                    

                      ًبم ٍ ًبم خبًَادگی اػتبد ساٌّوب دٍم: -2

 هی ثبؿذ. دس ّویي ساػتب، ؿبیبى روش اػت اػتبد ساٌّوبی دٍم هَظف ثِ سػبیت آئیي ًبهِ ّبی داخلی داًـگبُ داهغبى 

 ِ دفبع اص سػبلِ دوتشی الضاهی اػت. حضَس اػتبد ساٌّوب دٍم دس خلؼ

 

                                                        تبسیخ:                اهضبء:                                                                           

  

 ًؼجت ّوىبسی اػتبد ساٌّوبی دٍم:                                                  اػتبد ساٌّوبی اٍل:        ًؼجت ّوىبسی

                                                          

 ػذم دسج ًؼجت ّوىبسی ثِ هؼٌی ًؼجت هؼبٍی هبثیي ولیِ اػبتیذ ساٌّوبػت.*

 

 تبسیخ:                                   اهضبء:               ًبم ٍ ًبم خبًَادگی اػتبد هـبٍس اٍل: -1

                   

  

 تبسیخ:                                اهضبء:                                                    ًبم ٍ ًبم خبًَادگی اػتبد هـبٍس دٍم: -2

                      

 یي ولیِ اػبتیذ ساٌّوبػت.ػذم دسج ًؼجت ّوىبسی ثِ هؼٌی ًؼجت هؼبٍی هبث*    

                                       
**************************************************************************************************** 

هَسد تبییذ فَق تت ، هشاساى خلؼِ دفبع اص دیـٌْبد دظٍّـیتبییذ اػضبء وویتِ داٍٍ  11ٍ  11فشهْبی ؿوبسُ ثب تَخِ ثِ 

 .                                                                                          اػت

                                                                                                                        :            سئیغ داًـىذًُبم ٍ ًبم خبًَادگی                                                                                                    

 اهضبء:                                                                                                   

  تبسیخ:                                                                                                   
**************************************************************************************************** 



 فَق هَسد تبییذ هی ثبؿذ.هشاتت 

                                                                                                   

                                                             ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذیش تحصیالت تىویلی داًـگبُ:                                                                                                                                                              

 اهضبء:                                                                                                   

 تبسیخ:                                                                                                  


