بسمه تعالی

(فرم الف )

گواهی مجوز دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
استاد راهنمای محترم جناب آقای /سرکار خانم ..................................
باسالم و احترام ،نظر به اینکه مراحل اجرا و تدوین پایان نامه اینجانب  ...................................دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ................................
با عنوان  ........................................................................................... ..............................................................................................................................به اتمام
رسیده است ،ضمن تقدیم یک نسخه از پایان نامه ،آمادگی خود را برای دفاع از آن اعالم میدارم.
امضا و تاریخ
مدیر محترم گروه آموزشی...............................
با سالم و احترام ،نظر به اینکه اتمام مراحل اجرا و تدوین پایان نامه دانشجو  ..................................مورد تایید اینجانب و سایر همکاران
هدایت کننده پایان نامه مذکور میباشد ،خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی الزم جهت برگزاری جلسه دفاعیه انجام پذیرد.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما
امضا و تاریخ
معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیس
با سالم و احترام ،ضمن تایید گزارش استاد راهنمای محترم ،بر اساس صورتجلسه مورخ  .....................گروه آقای /خانم ..........................................
به عنوان استاد داور پایان نامه صدر االشاره معرفی و روز  ........................مورخ  ....................ساعت  ...........برای برگزاری جلسه دفاعیه پیشنهاد
میگردد .خواهشمند است دستور فرمائید اقدام الزم انجام پذیرد.
مدیر گروه آموزشی
امضا و تاریخ
اداره تحصیالت تکمیلی  /امور مالی پردیس
با سالم لطفا در خصوص وضعیت تحصیلی و پرداخت شهریه نامبرده بررسی و اعالم نظر نمایید .در صورت نداشتن منع قانونی و دریافت
پاسخ استاد داور ،برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ پیشنهادی مدیر محترم گروه آموزشی بالمانع میباشد.
....................................
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیس
بدینوسیله اعالم میدارد دانشجوی فوق تعداد  ..............واحد آموزشی را با معدل  .....................گذرانده و در نیمسال جاری به عنوان نیمسال
 ..................ثبت نام نموده است.
ارائه
داور
مشاور
مدارک اساتید مدعو شامل (شماره حساب صرفا" بانک تجارت ،آخرین حکم کارگزینی  ،تصویر کارت ملی) راهنما
شده است .لذا از نظر قوانین آموزشی دانشگاه برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه وی بالمانع میباشد.
اداره تحصیالت تکمیلی پردیس
بدینوسیله اعالم میدارد که آقای/خانم  ......................................کلیه مبلغ شهریه مربوط به واحدهای عملی ،نظری و اضافه سنوات را پرداخت
نموده و هیچگونه بدهی از بابت شهریه به دانشگاه را ندارد.
عامل مالی پردیس

(فرم ب)ثبت مشخصات دانشجو و هیات داوران

دانشجوی گرامی
هم اکنون که در آستانه دفاع از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد خود میباشید ،ضمن آرزوی موفقیت برای شما ،الزم است حداقل یک ماه قبل از دفاع
فرم الف را از رابطین آموزشی گروه دریافت و به استاد راهنمای خود تحویل نمایید و برای برگزاری بهتر جلسه دفاعیه در خصوص موارد زیر پیگیری
نمایید:
 دریافت پاسخ و اعالم نظرات داور پایان نامه اخذ حکم کارگزینی اساتید خارج از پردیس به همراه شماره حساب صرفا" بانک تجارت و کد ملی ایشان پیگیری و ارسال به موقع دعوت نامه ها به اساتید محترم کنترل و آماده سازی صورت جلسه دفاعیه و گواهی دفاع و فرم ارزشیابی دفاع توسط رابط آموزشی گروه (منشی گروه) پیگیری ارسال وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب استاد داور از اداره نقلیه نوشتن مشخصات دقیق استادان راهنما ،مشاور و داور و در جدول زیر پس از جلسه دفاعیه حداکثر یک ماه فرصت دارید تا پایان نامه خود را مطابق نظر هیات داوران تنظیم و تصحیحات الزمه را انجامداده و مجوز تکثیر و صحافی را دریافت نمایید و پایان نامه را طبق فرم تحویل پایان نامه به هر یک از افراد هیات داوران و کتابخانه
مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه پردیس تحویل نمایید.

عنوان

نام و نام
خانوادگی

درج اطالعات در این قسمت توسط اساتید مدعو ضروریست
محل خدمت

کد ملی

درجه مدرک و
تاریخ اخذ

استادراهنمای اول

استاد راهنمای دوم
(حسب مورد)
استاد مشاور اول

استاد مشاور دوم
(حسب مورد)
استاد داور

لطفاٌ مشخصات خود را ذیالً مرقوم فرمائید:
نام و نام خانوادگی:

شماره ملی:

نشانی کامل پستی:
شماره تماس تلفنی:

نشانی رایانامه(ایمیل):

رشته تحصیلی

شماره حساب
بانک تجارت

تلفن همراه

