
 

 (1) فرم شماره فرم مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 مدیر محترم گروه

 با سالم و احترام 

 ............................ به شماره دانشجویی ...........................دانشجوی رشته ......................................  اینجانب به اطالع می رسانم،

 ............................................................... : به اینکه کلیه دروس خود را گذرانده ام و آماده دفاع پایان نامه خود با عنوانبا توجه 

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

 مه را صادر فرمایید.خواهشمندم دستور اقدام برای دفاع از پایان نا می باشم،
 به ترم بعد موکول خواهد شد.( ....... )در غیر اینصورت پایان نامه....حداکثر تاریخ دفاع دانشجو: ................... 

                  تاریخ و امضا دانشجو                                                                                                                                                                                                                       

 .ایید استداوران و دفاع از نظر اینجانب مورد تمدیر گروه محترم  مراتب علمی و محتوای پایان نامه جهت ارزیابی 

 خیر          نموده اند؟ بلهفرم مراجعه ماهانه به استاد ارائه 

 خیر    شرکت نموده اند؟ بله     پایان نامه دفاع  جلسات

 بله         خیر ایران داک بررسی شده؟  /در سامانه همانند جو
                        

 ی تئوریامضا استاد راهنما                         )مشاور( ی عملیامضا استاد راهنما                                                   

 

 باشد.اداره محترم آموزش پرونده دانشجوی فوق الذکر از نظر مالی بالمانع می

 

 مور مالی امضا ا                                                                                                                                                                                           

 اداره محترم آموزش  

 نامبرده کلیه دروس خود را گذرانده و مراتب مورد تایید است. پس از بررسی های به عمل آمده،-1به استحضار می رساند  

از نظر این جانب ........................ ساعت ............. ......تاریخ فوق الذکر در  برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه نامبرده با عنوان-2

اساتید داور پیشنهادی برای ارزیابی پایان نامهه در جلسهه دفهاع     بالمانع است،با عنایت به تاییدات استاد راهنمای دانشجو 

 به پیوست پایان نامه دانشجو تقدیم حضور می گردد.   ضمناً دانشجو به شرح ذیل می باشد.

 

نام و نام خانوادگی داور  دیفر

 داخلی

امضا رسید 

 پایان نامه

 داور نام و نام خانوادگی ردیف

 خارجی

امضا رسید 

 پایان نامه

1   1   

2   2   

  : داور خارجی    یک استاد داور داخلی و یک استاد      
 مدیر گروهتاریخ و امضا                                                                                                                                                                 

 

 مدیر محترم گروه

در کارنامه ایشان ثبت شده است و همچنهین   جنابعالی/سرکارعالی رسیده،به استحضار می رساند کلیه دروسی که به تایید 

 تحصیلی مقطع کارشناسی نامبرده به اداره آموزش دانشگاه واصل گردیده است. یهتایید

 
  مدیر تحصیالت تکمیلی  ءتاریخ و امضا                                                                                                                                                                          

 

  روز قبل از تاریخ دفاع و تکمیل و به مدیریت تحصیالت تکمیلی تحویل گردد. 10حداقل  توجه: این فرم بایستی

 

  

  

  


