ٍشازت ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍزی
هَسسِ آهَشش ػالی غیسدٍلتی ادیب هاشًدزاى

«بسوه تعالی»
فرم درخواست دفاع از پایاى ناهه کارشناسی ارشد
توسط استاد راهنوا تکویل گردد

ًظس بِ ایي کِ خاًن /آقای  ،.............................................داًشجَی کازشٌاسی ازشد زشتِی  ....................................بِ شوازُ داًشجَیی ...........................................
پایاى ًاهِی خَد زا بِ ػٌَاى...................................................................................................................................................................................................................................:
بِ اتوام زساًدُ ،هَافقت خَد زا بسای جلسِی دفاع بِ قساز ذیل اػالم هیدازد:
شهاى دفاع :روز

ساعت

تاریخ

ضوٌا استاداى هدػَ /داٍز با اٍلَیت شیس پیشٌْاد هی گسدًد:
.1

.2

استاد راهنوا

.3

.4

تاریخ و اهضا

کارشناس تحصیالت تکویلی

خاًن  /آقای  ،...............................................................بِ شوازُ داًشجَیی  ،...........................................................کلیِ ٍاحدّای آهَششی دٍزُ کازشٌاسی ازشد
زشتِی  ........................................................................زا با هَفقیت گرزاًدُ است .هساتب صسفا جْت بالهاًغ بَدى جلسِی دفاع تایید هی گسدد .ضوٌا طسح
پیشٌْادی پایاى ًاهِی فَق دز جلسِی هَزخ  ----/--/--کویتِ تحصیالت تکویلی داًشگاُ بِ تصَیب زسیدُ است.
کارشناس تحصیالت تکویلی

گَاّی هیشَد دانشجوی فَقالرکس اش ًظس هالی ّیچ گًَِ هشکلی
اهورهالی و بایگانی

ًداشتِ ٍ بسگصازی جلسِی دفاػیِ اش ًظس ایي حَشُ بالهاًغ هیباشد.

اهور هالی هوسسه

تاریخ و اهضا

هدازک پسًٍدُ ی داًشجَی فَق الرکس تکویل هی باشد ٍ بسگصازی
جلسِی دفاػیِ اش ًظس ایي حَشُ بالهاًغ هیباشد.

تاریخ و اهضا

بایگانی هوسسه

تاریخ و اهضا
با احتسام ،حسب پیشٌْاد استاد زاٌّوا ،حداقل تایید یکی اش داٍزاى ٍ اػالم آهادگی داًشجَی فَق ٍ بس اساس صَزت جلسِی هَزخ  ----/--/--شَزای
تحصیالت تکویلی گسٍُ ،اػضای کویتِ داٍزاى بِ شسح شیس اػالم هی گسدد .لطفا دستَز فسهایید اقدام الشم زا هبرٍل فسهایٌد.
هدیر گروه آهوزشی

.1استاد زاٌّوا:
 . 3استاد داٍز

 .2استاد هشاٍز:
 .4استاد داٍز:
هدیر گروه
تاریخ و اهضا

ًظس بِ پیشٌْاد استاد زاٌّوا ٍ تایید کویتِی تحصیالت تکویلی گسٍُ ،دز صَزت داشتي شسایط دفاع ،اقدام الشم بِ ػول آٍزید.
هعاونت اهوزشی

هعاوى آهوزشی هوسسه
تاریخ و اهضا

یادآوری های ههن:
.1

ایي فسم باید حداکثس تا سِ ّفتِ قبل اش شهاى پیشٌْادی دفاع ،تکویل ٍ بِ کازشٌاس تحصیالت تکویلی تحَیل گسدد.

.2

داًشجَ هَظف است تا دٍ ّفتِ قبل اش شهاى دفاع ،پایاى ًاهِ زا بِ اػضای کویتِ داٍزاى تحَیل دّد.

