
 

 

  هشتفرم 

  ارشد كارشناسي نامه پايان از دفاع درخواست فرم

  ١٣........../............/...........:  تاريخ

   .....................شماره : .................

  

  

 

 

 

 

 

 

    

 شودتوسط دانشجو تكميل 

  .....................................................استاد راهنماي محترم 
  با سالم

  .................. رشته ...........................................احتراماً اينجانب ........................................................ دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد دانشكده ................
يت شرايط زير درخواست صدور مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خود را رايش ................................................ به شماره دانشجويي ....................................... با قبول و رعاگ

  دارم.
روز پس از برگزاري جلسه دفاع  30تصيحات مربوط به داوري پايان نامه را حداكثر  -2ل آموزشي ندارم. بر اساس اطالعات آخرين كارنامه ( به پيوست ) اينجانب مشك .1

  تسويه حساب مالي صورت پذيرفته است. -3ارائه مي دهم. 
                       09 _ _-_ _ _ _ _ _ _                شماره تماس    
 

 تاريخ و امضاء

 توسط استاد راهنما و مشاور تكميل شود

  به : مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه
  ............................................................................................................با سالم، به اطالع مي رساند كه پايان نامه كارشناسي ارشد دانشجوي فوق الذكر با عنوان: ..........................................

د است نسبت يه تعيين اعضاي هيئت داوران كه به راهنمايي اينجانب و مطابق با قوانين نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تدوين گرديده است و قابل دفاع مي باشد. خواهشمن
ي دانشجو جهت رويت  زاري جلسه دفاعيه پايان نامه اقدام الزم را مبذول فرماييد. ضمناً به پيوست عالوه بر اسامي داوران پيشنهادي، دو نسخه از پايان نامهو اعالم زمان مناسب برگ

  داوران محترم ارسال مي گردد.
  تاربخ و امضاء  ماره تماسش  نام و نام خانوادگي

        استاد راهنما اول
        استاد راهنماي دوم

        استاد مشاور
  

  شماره تماس  مكان خدمت  مرتبه علمي  نام و نام خانوادگي

1-        
2-        

 

 تكميل شودتوسط مديرگروه 

  به : مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه
  سالم، به اطالع مي رساند:با 
  الف) دفاع از پايان نامه ي كارشناسي ارشد مشاراليه با پيشنهاد استاد داور 
  ........................... بالمانع است..................................................... از نظر گروه .......................................... -2........................................... و -1 

  مورد تاييد است.                                نام و نام خانوادگي مدير گروه: دروس جبرانيب) وضعيت تحصيلي ايشان از نظر 
 

 تاريخ و امضاء

  بسمه تعالي

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  علوم و فنون مازندراندانشگاه 

 معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

  نوع پايان نامه:   عادي          آزمايشگاهي



 

 

  

 

   

 تكميل شودتوسط دفتر تحصيالت تكميلي و رياست آموزش 

  كارشـناسي ارشـد  شماره دانشجويي ............................................................ كليه ي واحد هاي درسي مقطعآقاي/خانم ........................................................................... به 
  گرايش خود را به درستــي و با موفقيـت گذرانده است و برقـراري جلسه دفـاع از نظر آموزشي بالمانع است. /رشتـه 

  شـــوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه است. 1ن نامه (پروپوزال) مصوب به تاريخ: ......./......./........نامبرده داراي طرح پيشنهادي پايا
  
 

  اداره ثبت نام (نظام وظيفه)
  سنوات نظام وظيفه دارد. 

  تاييديه كارشناسي ارشد دارد. 
  

  

  رياست آموزش
 معدل كل ايشان جهت دفاع پايان نامه مورد تاييد است.

  
   دروس جبراني دارد.تاييديه 

  

  مسئول دفتر تحصيالت تكميلي دانشگاه
  
  
  

  

 

 تاريخ و امضاء

 مهر و امضا مهر و امضا مهر و امضا

 تكميل شودتوسط اداره حسابداري 

  دانشجوي فوق الذكر تسويه حساب مالي انجام داده است.
 تاريخ و امضاء

 تكميل شودتوسط دفتر تحصيالت تكميلي و رياست آموزش 

  مسئول دفتر محترم تحصيالت تكميلي
اعضاي كميته داوران براي انجام مراحل قانوني دفاعيه يالت تكميلي دانشگاه حصصورتجلسه مورخ ................................................ كميته ت بر اساس احتراماً

دريافت فرم بالمانع بودن دفاعيه در تاريخ و زمان پيشنهادي ........................................... بشرح زير اعالم مي گردد. خواهشمند است جهت صدور دعوتنامه، 
  تاريخ مقرر،اقدام الزم را بعمل آوريد.پايان نامه درري جلسه ي دفاع از و آمادگي داوران محترم براي برگزا

 
  

    مكان دفاع  زمان .......... : ..........                         1تاريخ: ......../......../...........
    مرتبه علمي    استاد راهنماي اول
    مرتبه علمي    استاد راهنماي دوم

    مرتبه علمي    استاد مشاور
    مرتبه علمي    1استاد داور 
    مرتبه علمي    2استاد داور 

        نماينده تحصيالت تكميلي
      

 

  تاريخ امضاء


