
  
  

  مشخصات دانشجو -1
  ................................................................ :رشته و گرایش تحصیلی  ....................................: شماره دانشجوئی  .........................................................: نام و نام خانوادگی

 
 مشخصات پایان نامه -2

.................................................................................................... :عنوان دقیق پایان نامه ..................................................................................................................................................................  

  : نیمسال اخذ
   اول13....  -..... :   دوم      سال تحصیلی  

  تاریخ تصویب پروپوزال 
..... /........ /.....  

  زمان مورد درخواست براي برگزاري جلسه دفاع
  ......:  .....: ساعت  ............../ ....../ ...... : تاریخ  ................................: روز

 
 مشخصات کمیته ممتحن  -3

  دانشگاه/ دانشکده  مرتبه علمی  نام و نام خانوادگی  سمت  ردیف
        استاد راهنما  1
        استاد مشاور  2
        استاد داور داخلی  3
        استاد داور خارجی  4

 
 تایید استاد راهنما -4

طابق با م  حقیق،تمراحل که ، تایید می نماید دانشجو فایل ارائهو مرور العه کامل آن، بدینوسیله ضمن دریافت یک نسخه مدون از پایان نامه و مط
 ...............................: ....امضاء   ....../ ......./ ..........    :تاریخ            .    و نتایج حاصله، از نظر اینجانب، قابل دفاع استانجام یافته   وزال مصوب،پپرو
   
 تایید دانشکده -5

نمـرات وي بـه طـور کامـل در        ؛را گذرانـده  )مطابق با برنامـه درسـی مصـوب   (کلیه دروس الزم  :بدینوسیله تایید می نماید، دانشجوي نامبرده
 ؛همه نیمسـال هـایش مشـخص اسـت     آموزشی وضعیت ؛  مشکلی ندارد مشروطی به لحاظ سنوات و ؛  سیستم آموزش دانشگاه ثبت گردیده

را رعایت نموده؛ صله زمانی الزم بین تاریخ تصویب پروپوزال و تاریخ دفاعفا   ضـمنا معـدل    .و به لحاظ مقررات آموزشی، شرایط دفاع را دارد
    .می باشد...../ ..... کل دانشجو تا این تاریخ، 

 
  امضاء  تاریخ  نام و نام خانوادگی  سمت  ردیف

        کارشناس دانشکده  1
        مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده/ معاون آموزشی  2

  
 تایید پردیس - 6

عدم وجود منع   عدم بدهی شهریه وتایید اساتید راهنما، مشاور و داور،  :  با توجه بهو  .دریافت گردید: ....../....... /........ فرم حاضر در تاریخ
 .روز بعد از آن بالمانع است 28آموزشی براي دفاع از پایان نامه، برگزاري جلسه دفاع در تاریخ مورد درخواست و یا حد اکثر تا 

  امضاء  تاریخ  نام و نام خانوادگی  سمت  ردیف
        )شهریه ها(پردیس کارشناس امور مالی  1
        کارشناس امور آموزش پردیس  2
        شی پردیسمعاون آموز  3

   )روي فرم( فرم دریافت مجوز براي دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 )ویژه دانشجویان دوره هاي پردیس دانشگاهی(



  
  

    
  

  
  ))مشاور و داور  تایید اساتید (( 

  
یک نسـخه از پایـان نامـه دانشـجو در      ضمن تایید دریافت مشاور،استاد به عنوان  .................................................... اینجانب -1

 .اریخ مورد درخواست را اعالم می دارمدر ت آمادگی خود جهت شرکت در جلسه دفاع ، : ....../ ....../ ...... تاریخ

 

، ضمن تایید دریافت یک نسخه از پایان نامـه دانشـجو   استاد داور داخلیبه عنوان .................................................... اینجانب  -2

 .خواست را اعالم می دارم، آمادگی خود جهت شرکت در جلسه دفاع در تاریخ مورد در : ....../ ....../ ...... در تاریخ

  

 

، ضمن تایید دریافت یک نسخه از پایان نامه دانشـجو  استاد داور خارجیبه عنوان .................................................... اینجانب  -3

 .عالم می دارم،    آمادگی خود جهت شرکت در جلسه دفاع در تاریخ مورد درخواست را ا : ....../ ....../ .....در تاریخ

  
  

******************************************** 
  

  :توضیحات ضروري 

 .را اخذ و فرم تکمیل شده را به پردیس دانشگاهی تحویل دهد) رو و پشت فرم(دانشجو موظف است راسا، تاییدیه هاي الزم  - 1

 .باشد ده روز فاصلهباید  بین تاریخ ارائه فرم تکمیل شده به پردیس دانشگاهی تا تاریخ دفاع، حد اقل - 2

به امور تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسـال  اعتبار یافته و  ،به عنوان مجوز برگزاري جلسه دفاع ،فرم تکمیل شده بعد از تایید پردیس - 3

 .می گردد

خ مـورد درخواسـت   لذا چنانچه به هر دلیل، جلسه دفاع در تاری .هفته اعتبار دارد 4فرم تکمیل شده از تاریخ تایید پردیس، به مدت  - 4

 .هفته دیگر مجاز بوده و نیاز به اخذ مجدد مجوز نمی باشد 4برگزاري جلسه دفاع تا  برگزار نشود،

 .بین تاریخ تصویب پروپوزال تا تاریخ دفاع، حد اقل باید شش ماه فاصله باشد - 5

ف است در هر نیمسال، در موعد انتخاب واحد، موظ دانشجو از اولین نیمسال اخذ واحد پایان نامه تا زمانی که از آن دفاع می نماید،  -6

 .واحد پایان نامه را در سیستم آموزش دانشگاه اخذ نماید

 

   )فرم پشت( فرم دریافت مجوز براي دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 )ویژه دانشجویان دوره هاي پردیس دانشگاهی(


