فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
ماستری
اینجانب .........................................دانشجوی رشته  ........................................مقطع ماستری با توجه به اینکه همه دروس دوره را
گذرانده ام ،پایان نامه خود را تحت عنوان ...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ارائه نموده و تقاضای تشکیل جلسه دفاع را دارم.
تلفن تماس با دانشجو ................................................
)
ورودی سال  .........................سمستر (
امضاء و تاریخ

 -1نظر استاد راهنما:
نظر به اینکه ارزیابی کامل و جامع پایان نامه نامبرده توسط اینجانب  ...................................................انجام شده است ،بدینوسیله
آماده بودن پایان نامه ایشان جهت دفاع و آمادگی خود را نسبت به شرکت در جلسه دفاعیه اعالم می نمایم.
تلفن تماس.............................................. :
امضاء و تاریخ

 -2نظر استاد مشاور:
نظر به اینکه ارزیابی کامل و جامع پایان نامه نامبرده توسط اینجانب  ................................................انجام شده است ،بدینوسیله
آماده بودن پایان نامه ایشان جهت دفاع و آمادگی خود را نسبت به شرکت در جلسه دفاعیه اعالم می نمایم.
تلفن تماس............................................. :
امضاء و تاریخ

 -3نظر مدیریت تحصیالت تکمیلی:

...........................................................................................................................................................................
امضاء و تاریخ

 -4نظر معاونت علمی -تدریسی:
.....................................................................................................................................................................................................
امضاء و تاریخ

اداره پایان نامه ها

فزم مجوس دفاع اس پایان وامه داوشجویان ماستزی
مشخصات داوشجو:وام و تخلص ....................................وام رشته ............. ...................شماره داوشجویی ..........................تاریخ / /

اػالم وضؼیت اس مؼاووت اداری و مالی
تا سالم ته اطالع می رساوذ ،وضؼیت تحصیلی محصل اس وظز مالی و پزداخت فیس تزرسی شذه و تسویه حساب گزدیذ ،لذا
دفاع اس پایان وامه تالماوغ است.
(توضیحات)............................................................................................................................................. ........................ :
مهز و امضای مؼاون اداری و مالی

اػالم وضؼیت اس مؼاووت محصالن
تا سالم ته اطالع می رساوذ ،وضؼیت دروس محصل تزرسی گزدیذ و ایشان تمام مضامیه را قثول شذه است ،لذا دفاع اس
پایان وامه تالماوغ است.
(توضیحات)........................................................................................................... .......................................................... :
تزاوسکزپت و مذرک دوره لیساوس در دوسیه می تاشذ

(ومی تاشذ ،اما در تاریخ /

/

درخواست شذ

)

تؼذاد کزیذیت های قثول شذه در دوره ماستزی  ..................کزیذیت می تاشذ.
اوسط کلی ومزات محصل در طول دوره ماستزی ( ........................ته ػذد) ( .......................................ته حزوف) می تاشذ.
لذا محصل می تواوذ تا توجه ته موارد تاال حذاکثز تا تاریخ

/ /

اس پایان وامه خود دفاع ومایذ.
مهز و امضای مؼاون محصالن

وامثزده کل دروس تخصصی را ته جش پایان وامه گذراوذه است (یادآوری :جمؼا  00کزیذیت تزای محصلیه ورودی
 29و  09کزیذیت تزای محصلیه ورودی  20و تؼذ اس آن)
تاریخ تصویة پزوپوسال  ....................................می تاشذ.
مهز و امضای مذیز تحصیالت تکمیلی

محصل محتزم :لطفا در تزگزداوذن ایه فزم ته داوشکذه جهت تؼییه تاریخ دفاع اقذام شود.

