فرم تایید پایان نامه و تقاضای تشکیل جلسه دفاع
توجه :اطالعات فرم بایستی به ترتیب تکمیل گردد.

واحد اردكان

ا -درخواست دانشجو:
با سالم ،احترام ًا اینجانب  ............... ...................................................دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته  ....................................................ورودی  ..............................با وضعیت
نظام وظیفه  ، .....................................................کلیه دروس مورد نیاز را با موفقیت گذرانده و در تاریخ  ..............................................موضوع پایان نامه (پروپوزال) خوود را تتوت ونووان
 ................................................................................................................................................................................................................................................................................به تصویب شورای پژوهشی
واحد رسانده و در حال حاضر آماده دفاع می باشم .خواهشمند است دستور اقدام را صادر فرمایید.
نام و نام خانوادگی دانشجو

امضاء و تاریخ

 -2مدیر محترم گروه آموزشی ..............................................

با سالم ،احتراماً به استتضار میرساند پایان نامه سرکار خانم /جناب آقای  .................................................دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته  ...........................................به شماره
دانشجویی  .........................................تتت ونوان ..........................................................................................................................................................................................................................................
بررسی گردیده و از لتاظ اصول ولمی روش تتقیق و همچنین مقررات نگارش پایان نامه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردکان مورد تایید اینجانب بوده و از هر لتاظ آماده برای
دفاع می باشد .لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا اقدام الزم را در خصوص تشکیل جلسه دفاع برای پایان نامه فوق صورت پذیرد.
استاد راهنما

استاد مشاور

نام و نام خانوادگی و امضاء

نام و نام خانوادگی و امضاء

 -3آموزش /امور دانشجویی /امور شهریه /امور پژوهشی واحد:
با سالم ،با توجه به اینکه دانشجو  ....................................................به شماره دانشجویی  ...........................................کلیه دروس مورد نیاز دوره خود را گذرانده و پایان نامه ایشان بنا بور
نظر اینجانب آماده دفاع است ،مشخص نمائید دفاع از پایان نامه نامبرده از نظر مقررات موجود بالمانع می باشد یا خیر؟
نام و نام خانوادگی مدیر گروه
امضاء

 -4نظریه آموزش واحد:
با سالم ،گواهی می شود برابر مقررات آموزشی موجود ،دفاع دانشجوی فوق از پایان نامه خود بالمانع می باشد.
نام و نام خانوادگی کارشناس آموزش

امضاء و مهر آموزش واحد
 -5نظریه امور دانشجویی (نظام وظیفه) واحد( :ویژه آقایان)

با سالم ،گواهی می شود )1 :نامبرده دارای کارت پایان خدمت یا معافیت است

 )2برابر مقررات نظام وظیفه ،میبایست حداکثر تا تاریخ  .........................فارغ التتصیل گردد
نام و نام خانوادگی کارشناس امور دانشجویی

امضاء و مهر امور دانشجویی واحد
 -6نظریه امور شهریه و صندوق رفاه واحد :با سالم ،گواهی می شود برابر مقررات مالی موجود ،نامبرده مجاز به دفاع از پایان نامه خود می باشد.
نام و نام خانوادگی کارشناس امور شهریه

نام و نام خانوادگی کارشناس صندوق رفاه

امضاء و مهر امور مالی واحد

امضاء و مهر امور مالی واحد

 -7نظریه امور پژوهشی واحد:

با سالم ،گواهی می شود برابر مقررات پژوهشی موجود ،دفاع نامبرده از پایان نامه خود بالمانع می باشد.

نام و نام خانوادگی کارشناس امور پژوهشی

امضاء و مهر امور پژوهشی واحد

 -8معاون محترم پژوهش و فناوری واحد:
با سالم ،احتراماً به استتضار می رساند وضعیت دانشجوی فوق مورد بررسی قرار گرفته و دفاع ایشان از پایان نامه ،بالمانع میباشد .لذا خواهشمند است جهت تشکیل جلسه دفواع
و همچنین تعیین داور خارجی ،دستور الزم را صادر فرمایید.
در ضمن اسامی داوران خارجی پیشنهادی پایان نامه مربوطه به شرح ذیل حضورتان اوالم می گردد:
....................................................... -2
داوران پیشنهادی....................................................... : -1 :
امضاء و مهر مدیر گروه

 -9امور پژوهشی واحد:
با سالم ،با انتخاب سرکار خانم /جناب آقای  ...................................................به ونوان داور خارجی جلسه دفاویه دانشجو  ................................................موافقت میگردد ،مقتضی است
نسبت به صدور ابالغ داور متترم خارجی و هماهنگی جلسه دفاع اقدام گردد.
امضاء و مهر معاون پژوهش و فناوری واحد

 -10مدیر محترم گروه آموزشی ..............................................
با سالم ،احتراماً خواهشمند است در خصوص تعیین زمان قطعی جلسه دفاع دانشجو  ..............................................و اوالم آن به دفتر امور پژوهشی واحد ،اقدام الزم را بعمل آورید.
امضاء و مهر امور پژوهشی واحد

 -11امور پژوهشی واحد

با سالم ،با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با اساتید راهنما ،مشاور و داوران منتخب ،زمان جلسه دفاع دانشجو  .........................................................در ساوت  ....................روز
 ..........................مورخ  ..............................تعیین گردیده است.
امضاء و مهر مدیر گروه
تاریخ:

