باسمه تعالی

فرم شماره 5

فرم اعالم آمادگی دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد(دانشکده فنی و مهندسی)
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اینجانب آقای/خانم  ................................................دانشجوی رشته ..................................................با شماره دانشجویی................................................براساس
آئین نامه پژوهشی ،تحقیقات مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان.......................................................................................................... . :
........................................................................... .......................که در شورای پژوهش دانشکده تصویب شده را به پایان رسانده و آماده دفاع می باشم.
گذرانده ام .
و یا مقاطع قبلی
ضمنا دروس وصایای امام (ره) و روش تحقیق را درمقطع کارشناسی ارشد
تلفن همراه .................................................. :تلفن ثابت ...................................:
امضاء دانشجو 11 / /
بدینوسیله تائید می گ ردد دانشجو ی فوق فرم درخواست فراغت از تحصیل را به انضمام کلیه مدارک مورد نیاز جهت فراغت از تحصیل به بایگانی
آموزش تحویل داده است( .اخذ فرم فراغت از تحصیل از انتشارات وتحویل مدارک به بایگانی)
بایگانی آموزش
دانشجوی فوق الذکر تعداد  ...............واحد درسی را با معدل  .................گذرانده است و از لحاظ مقررات آموزشی مشکلی ندارد و آخرین نیمسالی
می باشد .
که درس پایان نامه را اخذ نموده است نیمسال  ............سال تحصیلی
کارشناس آموزشی / /
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دانشجوی فوق الذکر تا انتهای نیمسال  ................سال تحصیلی  ........................کلیه بدهی های خود را تسویه نموده است.
مهر و امضاء
مهرو امضاء
کارشناس امورمالی / /
مسئول صندوق رفاه 11 / /
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بدین وسیله اعالم می گردد پایان نامه دانشجوی فوق الذکر به اتمام رسیده و در سامانه همانند جوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
(ایرانداک) ثبت و گزارش آن پیوست این فرم می باشد همچنین تاریخ  11 / /جهت برگزاری جلسه دفاع ،پیشنهاد می گردد .ضمنا پرینت
چکیده پایان نامه نیز به تایید استاد راهنما رسیده است (.توجه :تأیید استاد محترم ،بمنزله تأکید حضور ایشان در جلسه روز دفاع هم می باشد).
استاد مشاور
استاد راهنما
نام و نام خانوادگی31 / / ....................... :
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نام و نام خانوادگی31 / / ......................... :

پایان نامه نامبرده به تاریخ .........................در شورای تخصصی گروه به تصویب رسیده است لذا کد پایان نامه به شماره ......................................................
برای ایشان دریافت گردیده است و از تاریخ  .........................به بعد مجاز به دفاع از پایان نامه خود می باشد
کارشناس پژوهش (ساختمان اداری)
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لوح فشرده حاوی چکیده پایان نامه که پرینت آن به تایید استاد راهنما رسیده است تحویل و در سامانه بانک اطالعاتی پژوهش ثبت گردید.
کارشناس سایت دانشکده
بدینوسیله اینجانب  .............................مدیر گروه دانشجو ،با توجه به اینکه دانشجوکلیه واحد های درسی سرفصل خود را گذرانده و پایان نامه
خود را تکمیل نموده است  .موافقت خود را با تشکیل جلسه دفاعیه در ساعت............تاریخ  11 / /اعالم می دارم.
آقای /خانم دکتر  .....................................بعنوان استاد داور داخلی آقای/خانم دکتر  ................................................بعنوان استاد داور خارجی پیشنهاد
می گردد .
امضاء مدیر گروه 11 / /
آقای /خانم دکتر  .....................................بعنوان ناظر تحصیالت تکمیلی جلسه دفاع از پایان نامه معرفی می گردد.
امضاء رئیس دانشکده
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/
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پایان نامه دانشجوتوسط داوران دریافت شد وآنان پس از مطالعه  ،دفاع از پایان نامه را بالمانع تشخیص داده اند و همچنین بدینوسیله آمادگی
خودرا جهت شرکت در جلسه دفاع که در تاریخ  11 / /برگزار می گردد اعالم می دارند .
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نام نام خانوادگی

.....................

امضاء استاد داورداخلی 11 / /
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نام نام

خانوادگی .....................

امضاء استاد داورخارجی 11 / /
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بدینوسیله اینجانب  ..................................استاد ناظرجلسه دفاع از پایان نامه دانشجو ...................................حضور خود را در تاریخ / /
ساعت ...........در جلسه دفاع از پایان نامه اعالم می دارم.ضمنا با آگاهی از شرح وظایف استاد ناظر در روز جلسه دفاع از پایان نامه و قبل از شروع
جلسه با مراجعه به اداره پژوهش دانشکده صورتجلسه دفاع از پایان نامه دانشجو را دریافت و پس از اتمام جلسه تحویل اداره پژوهش دانشکده
نام نام خانوادگی .....................
می نمایم.
امضاء استاد ناظر
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11 / /

با توجه به اعالم مدیرمحترم گروه نامه های ابالغیه برای دانشجوی فوق الذکر به داوری اساتید  ...............................و  ...............................در
مورخ  11 / /ساعت ............صادر گردید.
رئیس اداره پژوهش دانشکده
موارد باال بررسی و صحت آن مورد تایید می باشد.

