فرم تقاضای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
استاد محترم راهنما جناب آقای /سرکارخانم دکتر.................
با سالم ،اینجانب ..............................................دانشجوی کارشناسی ارشد رشته  ..............................گرایش  ....................................ورودی
نیمسال

..................

سال

تحصیلی

..............................

تمامی

مراحل

پایان

خود

نامه

با

عنوان:

 .....................................................................................................................................................................................را انجام داده و آمادگی خود
را جهت دفاع از آن اعالم می دارم .در ضمن با توجه به آیین نامه آموزشی ،مقاالت چاپ شده و یا دارای گواهی چاپ خود را به پیوست ایفاد
می دارم.
تاریخ و امضاء دانشجو
مدیر محترم گروه.............
با سالم ،بدینوسیله ضمن ایفاد مدارک مورد نیاز ،آمادگی آقای /خانم ..............................................جهت دفاع از پایان نامه مورد تأیید می باشد.

امضاء استاد /استادان مشاور

امضاء استاد /استادان راهنما
معرفی داوران پیشنهادی توسط استاد راهنما:
کارشناس محترم تحصیالت تکمیلی

با سالم ،لطفا ضمن تحویل گرفتن دو نسخه از پایان نامه دانشجو و مقاالت چاپ شده ایشان ،پایان نامه را جهت داوری به
آقای/خانم  ........................................و آقای/خانم  ......................................ارسال نمایید .هم چنین فایل های  pdfو  wordپایان نامه نیز
تحویل گرفته شود .درضمن سنوات تحصیلی ،انتخاب واحد در نیمسال جاری و سپری شدن زمان کافی از تاریخ تصویب پیشنهاده دانشجو،
مورد بررسی قرار گیرد.
تاریخ و امضاء مدیر گروه ...........................

تاریخ ارسال به داوران:

تاریخ تحویل به گروه:

با سالم،

با سالم،
دفاع از پایان نامه بال مانع است.
پایان نامه قابل دفاع نمی باشد.

(دالیل پیوست می باشد)

تاریخ و امضاء استاد داور اول

دفاع از پایان نامه بال مانع است.
پایان نامه قابل دفاع نمی باشد.

(دالیل پیوست می باشد).

تاریخ و امضاء استاد داور دوم

کارشناس محترم تحصیالت تکمیلی
با سالم ،با عنایت به تأیید استادان محترم راهنما ،مشاور و داور ،مقتضی است جهت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه اقدام الزم صورت پذیرد .با
بررسی صورت گرفته نمره مقاالت دانشجو  ......................از  1اعالم می گردد ،که الزم است به نماینده محترم تحصیالت تکمیلی اعالم گردد.

تاریخ و امضاء مدیر گروه ........................
نسخه اول :آموزش

نسخه دوم :دانشجو

