
 

                                                        بسمه تعالی                                                                    

  فرم اعالم آمادگی دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد                   

با شماره                     اینجانب آقای/ خانم                    

 رشته                    دانشجویی           

         

بر اساس آئین نامه پژوهشی ، تحقیقات مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد 

 خود تحت عنوان : 

 

 

که در شورای پژوهشی دانشکده تصویب شده را به پایان رسانده و آماده دفاع 

 می باشم.

تماس :                                                                                                       تلفن 

 امضا و تاریخ

 
بدینوسیله اعالم می گردد پایان نامه دانشجوی فوق الذکر به اتمام رسیده و 

جهت برگزاری جلسه دفاع ، پیشنهاد می   13تاریخ       /       /        
    گردد.                                                                                                                 

توجه : تایید استاد محترم ، به منزله تاکید حضور ایشان در روز جلسه دفاع 
 هم می باشد.  

                                                                                                                 
 استاد راهنما
                                                                                                                        

 نام و نام خانوادگی امضا :   

دانشجوی فوق الذکر تعداد                    واحد اصلی و تخصصی با معدل 

کل                          را پاس نموده و از لحاظ آموزشی تا انتهای 

سال تحصیلی                                   منعی          نیمسال     

   برای دفاع ندارد.

                                                                                                             

 کارشناس آموزشی
                          دانشجوی فوق الذکرتا انتهای نیمسال          سال تحصیلی

 کلیه بدهی های خود را تسویه نموده است.

                                                                                                               

 کارشناس امور مالی
و     کد پایان نامه نامبرده                                         

می    تاریخ تصویب آن در شورای تخصصی گروه                              

باشد، لذا از تاریخ                                   دفاع از پایان 

 نامه امکان پذیر می باشد.

                                                                                                             

       دفتر تحصیالت تکمیلی

اینجانب                                           مدیر گروه دانشجو ، 

افقت خود را با با توجه به اتمام دوره آموزشی و تکمیل پایان نامه، مو

تشکیل جلسه دفاعیه اعالم می دارم و آقای / خانم  دکتر                                                        

به عنوان استاد داور داخلی و آقای / خانم دکتر                                           

            به عنوان استاد داور خارجی پیشنهاد می گردد.     

                                                                                      نام و نام خانوادگی : 

                                                                                                                 امضا و تاریخ:

                   بدینوسیله اعالم می گردد اینجانب                       

به عنوان داور داخلی ، پایان نامه دانشجوی فوق الذکر را در تاریخ     /     

دریافت نمودم و پس از مطالعه، این پایان نامه از نظر اینجانب  13/     

 نمی باشد   قابل دفاع می باشد

           ه به تاریخ پیشنهادی فوق ، اینجانب نیز در تاریخ    ضمنا با توج

 ندارم     برای حضور در جلسه دفاع آمادگی دارم.



                                                                                    نام و نام خانوادگی :    

 امضا و تاریخ :

                   اینجانب                        بدینوسیله اعالم می گردد

، پایان نامه دانشجوی فوق الذکر را در تاریخ     /      خارجیبه عنوان داور 

دریافت نمودم و پس از مطالعه، این پایان نامه از نظر اینجانب  13/     

 نمی باشد   قابل دفاع می باشد

           ، اینجانب نیز در تاریخ     ضمنا با توجه به تاریخ پیشنهادی فوق

 ندارم     برای حضور در جلسه دفاع آمادگی دارم.

                                                                                    نام و نام خانوادگی :    

 امضا و تاریخ :

 


