حوزه معاونت پژوهش وفناوری
واحد محالت

فرم جامع اعالم آمادگی و تائید برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

(نسخه جدید)

اینجانب

دانشجوی رشته :

شماره دانشجویی :

امور اپیان انهم اه

مقطع:

ورودی سال:

گرایش

با توجه به مطالعه و تأئید اولیه پایان نامه توسط اساتید راهنما و مشاور آماده برگزاری جلسه دفاعیه می باشم.
اعالم دانشجو

()1

تائید راهنما

()2

الزامات آموزشی

دانشجویی ()3

تعیین داوران

()4

الزامات پژوهش

()5

تسویه مالی

()6

تعیین تاریخ دفاع

()7

عنوان پایان نامه :
شماره تماس ضروری:

شماره تلفن همراه:


 شما موظف به انجام کامل مراحل ذیل هستید..از سپردن کار به کارشناسان مربوطه قبل از تائید نهایی در مرحله  9اکیدا خودداری نمائید

به همراه داشتن سی دی حاوی فایل فرم ب (چکیده پایان نامه-حداکثر 033کلمه) و فرم تکمیل شده حضور در دو جلسه دفاعیه در مرحله  5الزامی است.

از نظر اینجانب

تاریخ -امضاء دانشجو

استاد راهنمای پایان نامه فوق برگزاری جلسه دفاعیه بالمانع است .اطالع رسانی رسمی برگزاری تاریخ جلسه دفاعیه به

اینجانب از طریق پست الکترونیک

انجام شود * شماره همراه (الزامی):

از طریق تلگر ام

ایمیل

:


 چنانچه عضو هیئت علمی این واحد دانشگاهی نیستید جهت تکمیل مدارک مالی . ،تصویرآخرین حکم حقوقی و فیش ماه قبل خود را درجلسه دفاعیه به همراه داشته باشند
استاد ارجمند جلسه دفاعیه صرفا در محل دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت برگزار می شود .

 کلیه واحدهای درسی خود را با معدل کل حداقل 41گذرانده است
 نسبت به اخذ و تمدید واحد پایان نامه اقدام نموده است.
 از نظر سنوات آموزشی مشکلی ندارد

تاریخ و امضا:

نظر به وضعیت سنوات و نظام وظیفه ،مشکلی ندارد

 اقدامات مقتضی انجام گردید .

کارشناس نظام وظیفه

کارشناس آموزش رشته مربوطه

 اقدامات مقتضی انجام گردید .

مشکل دارد

امضا وتاریخ

امضا وتاریخ

 )1نام و نام خانوادگی داور داخلی...........................................:

شماره تماس ...................................

 )2نام و نام خانوادگی داور خارجی ...................................................:هیئت علمی دانشگاه .............................................شماره تماس....................................... :
 )1کد پایان نامه:

تاریخ و امضاء مدیر گروه

تاریخ تصویب پروپوزال در شورای تحصیالت تکمیلی:
کارشناس پژوهش

 عنوان پایان نامه در پروپوزال با عنوان فوق الذکر یکسان است.
 با توجه به تاریخ تصویب پروپوزال برگزاری تاریخ دفاع نامبرده از تاریخ.

تاریخ و امضاء:

بالمانع است.

 CD حاوی فایل فرم ب پایان نامه فوق و فرم تأئید شرکت نامبرده در  2جلسه دفاعیه دریافت شد.

 ابالغیه و فرم جهت داوران به دانشجو تحویل گردید.
نامبرده مشکلی در خصوص ا قساط وام های دریافتی ندارد :

نامبرده مشکلی بدهی با معوقات شهریه ندارد.

صندوق رفاه دانشجویی – ا مضاء و تاریخ

امور شهریه -امضاء و تاریخ

با توجه به تائید اساتید راهنما و مشاور و فرم اعالم نظر داوران داخلی و خارجی که به پیوست می باشد .تاریخ برگزاری جلسه دفاعیه نامبرده با در نظر گرفتن مقررات
مربوطه به شرح تاریخ:

ساعت :

پیشنهاد می گردد .خواهشمند است دستور بررسی و اعالم نظر نهایی مبذول گردد.
تاریخ وامضاء مدیر گروه:


تاییدیه تاریخ ذکر شده از طریق الکترونیکی یا کتبی به اطالع اساتید مربوطه خواهد رسید.
تعیین تاریخ دفاع قبل از امضاء و تائید مراحل ماقبل به هیچ وجه پذیرفته نیست.

تائید اولیه

()8

تائید نهایی

()9

تاریخ و زمان دفاع با ساعات موظفی استاد راهنما و مشاور و داور تداخل ندارد .

تاریخ و ساعت مقرر شده تداخلی با بقیه دفاعیات تداخل ندارد؟
کارشناس پژوهش  -تاریخ و امضا:

دفتر هماهنگی اساتید -تاریخ و امضاء
کار شناس محترم امور پایان نامه ها

با توجه به تائیدانجام کلیه الزامات،برگزاری جلسه دفاعیه نامبرده در تاریخ

تائید می گردد.مقتضی است اقدامات الزم به شرح زیر انجام گیرد:

الف  :هماهنگی و اطالع رسانی تاریخ نهایی جهت حضور اساتید راهنما  ،و داوران و مدیر گروه از طریق الکترونیکی
ب :آماده نمودن صورتجلسه دفاع و فرم های مربوطه جهت تحویل به نماینده تحصیالت تکمیلی

مدیر یا معاون پژوهش و فناوری
تاریخ-امضا

کلیه امضا کنندگان ملزم به رعایت ترتیب ردیف ها و تکمیل کلیه موارد ذکر شده می باشند.

قبل از تائید نهایی ،تاریخ اعالمی به لحاظ قانونی رسمیت ندارد*

