فرم شماره:

بسمه تعالي
آمادگی دفاع و تعیین داوران

تاریخ:

گروه آموزشي:

شماره:

دانشکده:

استاد راهنمای محترم ،جناب آقای  /سرکار خانم دکتر...........................................................
با سالم
احتراماً اینجانب  .............................................................دانشجوی كارشناسي ارشد ورودی نیمسال اوّل  /دوّم سالتحصیلي ........................رشتهی
............................گرایش.......................................به شماره دانشجویي ،.................................كه تمامي واحدهای دورهی آموزشي را با معدل كل ...................
گذرانده ام ،آمادگي خود را برای دفاع از پایان نامه اعالم مي نمایم .به پیوست یك نسخه از پایان نامه اینجانب كه مطابق با قالب نگارش پایان نامه
دانشگاه تهیه شده است به همراه مدارك الزم جهت انجام مراحل اداری تقدیم مي گردد .خواهشمند است مقرر فرمائید پیگیری الزم صورت پذیرد.
امضاء/تاريخ:

نام و نام خانوادگی دانشجو

دانشجو تمامي واحدهای درسي دورهی آموزشي (  ................واحد) را با معدل كل  ......................گذرانده و درس پایان نامه را در نیمسال جاری اخذ
□ ندارند.
نموده است .لذا بر اساس قوانین و مقررات آموزشي مربوطه ،شرایط برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خود را □ دارند
نام و نام خانوادگی کارشناس آموزش دانشکده:

امضاء/تاريخ:

مدير محترم گروه ......
باسالم
احتراماً به اطالع مي رساند پایان نامه خانم  /آقای ........................................به شماره دانشجوئي .....................درگرایش..........................................تحت
عنوان ............................................................................................................................................................
كه به راهنمائي  .....................................ومشاوره .....................................................تهیه و تایپ شده است و از نظر اینجانب و مشاور (مشاوران)
مربوطه آماده دفاع مي باشد .ضمن ًا داوران پیشنهادی به شرح زیر اعالم مي گردد.
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ضمناً زمان برگزاری جلسه دفاع تاریخ  ...............................ساعت  ............پیشنهاد مي شود.
نام و نام خانوادگی استاد/اساتید راهنما:

تارخ/امضاء

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

تارخ/امضاء

رئیس محترم دانشکده ......
موضوع دفاع از پایان نامه كارشناســي ارشد دانشجـــوی مذكور درشورای مورخ  ....................گروه ........مطرح و داوران به شرح تعیین
گردیدند.
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نام و نام خانوادگی مدير گروه:

تاريخ/امضاء

مدير محترم گروه ...........
موضوع دفاع از پایان نامه كارشناســي ارشد دانشجـــوی مذكور درشورای مورخ ....................دانشکده  ..........مطرح و داوران به شرح تعیین
گردیدند.
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آقای/خانم دكتر ..................................................به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلي دانشکده مشخص مي گردد.
نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده

تاريخ /امضاء

