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

فرم مجوز دفاع از پایان نامه دانشجویان ماستری

مشخصات دانشجو :نام و تخلص  ...........................نام رشته  ..........................شماره دانشجویی .......................تاریخ / /

اعالم وضعیت از معاونت اداری و مالی
با سالم به اطالع میرساند ،وضعیت تحصیلی محصل از نظر مالی و پرداخت فیس بررسی شده و تسویه حساب گردید ،لذا
دفاع از پایان نامه بالمانع است.
(توضیحات).............................................................................................................................................................. :
مهر و امضای معاون اداری و مالی

اعالم وضعیت از معاونت محصالن
با سالم به اطالع میرساند ،وضعیت دروس محصل بررسی گردید و ایشان تمام مضامین را قبول شده است ،لذا دفاع از
پایان نامه بالمانع است.
(توضیحات).............................................................................................................................................................. :
ترانسکرپت و مدرک دوره لیسانس در دوسیه میباشد ( نمیباشد اما در تاریخ

/

/

درخواست شد ) 

تعداد کریدیت های قبول شده در دوره ماستری  .........................کریدیت میباشد.
اوسط کلی نمرات محصل در طول دوره ماستری ( ..............................به عدد) ( ..............................به حروف) میباشد.
لذا محصل می تواند با توجه به موارد باال حد اکثر تا تاریخ

/

/

از پایان نامه خود دفاع نماید.
مهر و امضا معاون محصالن

نامبرده کل دروس تخصصی را به جز پایان نامه گذرانده است ( یادآوری  :جمعاً  30کریدیت برای محصلین ورودی
 92و  32کریدیت برای محصلین ورودی  93و بعد از آن)
تاریخ تصویب پروپوزال  .............................................میباشد.
مهر و امضای مدیر تحصیالت تکمیلی
محصل محترم :لطفاً در برگرداندن این فرم به اداره تحصیالت تکمیلی جهت تعیین تاریخ دفاع اقدام شود.

