فرم تایید پایان نامه و تقاضای تشکیل جلسه دفاع
واحد اردكان

مدیر محترم گروه و دانشجوی گرامی رعایت نکات ذیل الزامی است:
)1
)2
)3
)4

اطالعات فرم میبایست به ترتیب تکمیل گردد .
برگزاری جلسه دفاع منوط به اخذ امضای کلیه قسمتهای موجود در فرم میباشد.
فرم تکمیل شده میبایست حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه دفاع ،به دفتر پژوهشی واحد تحویل داده شود.
فرم در دو برگ تنظیم شده است.

ا -درخواست دانشجو:
اینجانب  ..................................................................دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته  ........................................................ورودی  ...........................با وضعیی ناعاو وفی عه
 ، ...........................................................کلیه دروس مورد نیاز را با موفقی گذرانده و در حال حاضر آماده دفاع از پایان نامه خود تح عنوان ....................................................................... :
 ................................................................................................................................................میباشم .لذا خواهشمند اس مساعدت الزو را در این خصوص بیمل آورید.
نام و نام خانوادگی دانشجو

تاریخ و امضاء

 -2مدیر محترم گروه آموزشی : ..................................................
پایان نامه خانم /آقای  .................................................بررسی گردیده و از لحاظ اصول علمی روش تحقیق و همچنین مقررات نگارش پایان نامه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردکان
مورد تایید اینجانب بوده و از هر لحاظ آماده برای دفاع میباشد .لذا خواهشمند اس ترتیبی اتخاذ فرمایید تا اقدامات الزو جه تشکیل جلسه دفاع برای پایان نامه فوق صورت
پذیرد.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

تاریخ و امضاء

تاریخ و امضاء

 -3آموزش /امور دانشجویی /امور شهریه /صندوق رفاه /امور پژوهشی واحد:
با توجه به اینکه خانم /آقای  ....................................................به شماره دانشجویی  ...........................................کلیه دروس مورد نیاز دوره خود را با موفقی گذرانده و پایان نامه ایشعان
بنا بر نار اساتید راهنما و مشاور آماده دفاع میباشد ،خواهشمند اس با توجه به مقررات موجود ،در خصوص وضیی نامبرده اعالو نار فرمایید.
نام و نام خانوادگی مدیر گروه

تاریخ و امضاء
 -4نظریه آموزش واحد :گواهی میشود برابر مقررات آموزشی موجود ،دفاع دانشجوی فوق از پایان نامه خود بالمانع میباشد.
نام و نام خانوادگی کارشناس آموزش

تاریخ و امضاء
 -5نظریه امور دانشجویی (نظام وظیفه) واحد( :ویژه آقایان) گواهی میشود:
 )1نامبرده دارای کارت پایان خدم یا میافی اس



 )2برابر مقررات نااو وفی ه ،میبایس

حداکثر تا تاریخ  ....................................فارغ التحصیل گردد
نام و نام خانوادگی کارشناس امور دانشجویی

تاریخ و امضاء

 -6نظریه امور شهریه و صندوق رفاه واحد :گواهی میشود برابر مقررات مالی موجود ،نامبرده مجاز به دفاع از پایان نامه خود میباشد.
نام و نام خانوادگی کارشناس امور شهریه

نام و نام خانوادگی کارشناس صندوق رفاه

تاریخ و امضاء

تاریخ و امضاء

1

 -7نظریه امور پژوهشی واحد :گواهی میشود برابر مقررات پژوهشی موجود ،دفاع نامبرده از پایان نامه خود بالمانع میباشد.
نام و نام خانوادگی کارشناس امور پژوهشی

تاریخ و امضاء

 -8کارشناس محترم پژوهشی واحد:
وضیی

دانشجوی فوق مورد بررسی قرار گرفته و دفاع ایشان از پایان نامه بالمانع میباشد .اسامی داوران پیشنهادی به شرح ذیل اعالو می گردد( :لزوماً میبایست  6داور توسط

مدیر گروه معرفی گردد تا در صورت تکمیل ظرفیت برخی از داوران ،از سایر اساتید معرفی شده به عنوان داور استفاده گردد).

داوران پیشنهادی.......................................................................-3 ...................................................................-2 ...................................................................-1 :
......................................................................- 6 ..................................................................-5 ....................................................................-4
تاریخ و امضاء مدیر گروه

 -9معاون محترم واحد :فرفی داوری اساتید پیشنهادی مدیر گروه تا تاریخ  ................................به شرح ذیل میباشد.
داوران پیشنهادی.......................................................................-3 ...................................................................-2 ...................................................................-1 :
......................................................................- 6 ..................................................................-5 ....................................................................-4
تاریخ و امضاء امور پژوهشی واحد

-10کارشناس محترم پژوهشی واحد:
اسامی داوران منتخب به شرح ذیل میباشد .مقتضی اس در خصوص اخذ ناریه اعضای کمیته ممتحنین ،اقدامات الزو را بیمل آورید.
داوران منتخب..................................................................... -2 ....................................................................-1 :
تاریخ و امضاء معاون واحد

 -11مدیر محترم گروه آموزشی : ..................................................
با توجه به اعالو نار اعضای کمیته ممتحنین ،پایان نامه فوق قابل دفاع میباشد .مقتضی اس اقدامات الزو را جه تییین زمان برگزاری جلسه دفاع بیمل آورید .در ضمن
سرکار خانم /جناب آقای  ............................................................به عنوان نماینده اینجانب و رئیس جلسه ،بر روند برگزاری جلسه دفاع ناارت خواهند داش .
تاریخ و امضاء معاون واحد

 -12معاون محترم واحد:
با توجه به هماهنگیهای بیمل آمده با اعضای کمیته ممتحنین و نافر جلسه ،دفاع دانشجوی فوق در تاریخ  .....................................ساع  .............برگزار خواهعد شعد .الزو بعه ذکعر
اس در صورت تغییر اجباری زمان برگزاری جلسه ،مراتب حداکثر  3روز قبل از تاریخ نهایی ،به اطالع امور پژوهشی واحد خواهد رسید.
تاریخ و امضاء مدیر گروه

 -13کارشناس محترم پژوهشی واحد:
طبق اعالو مدیر گروه مربوطه ،زمان برگزاری جلسه دفاع خانم /آقای  ................................... ..................به شرح فوق میباشد .مقتضی اس اقدامات الزو را جه برگزاری جلسه دفاع
بیمل آورید.
تاریخ و امضاء معاون واحد

2

