باسمه تعالي

ر :

درخواست تمدید مهلت دفاع پایاننامه "کارشناسيارشد"

اره :

اداره کل آموزش و تحصيالت تکميلي

:

)1مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگي  ............................................:شماره دانشجويي  ...............................:رشته تحصيلي  ................................ :گرايش .................. :
 )2ضوابط مربوط به تمدید مهلت دفاع از پایاننامه كارشناسيارشد:
 دانشجو ميبايست حداقل ششماه و حداکثر يکسال پس از تاريخ تصويب پيشنهاده در شوراي دانشکده ،از پاياننامة خود دفاع کند .درصورتيکه
پس از ارائه گزارش سوم پيشرفت کار پاياننامه ،به تشخيص استاد راهنما به فرصتي بيش از مدت يادشده نياز داشته باشد ،شوراي دانشکده ميتواند
در محدوده فرصت مجاز تحصيلي دانشجو بهمدت حداکثر يک نيمسال فرصت دفاع از پاياننامه را براي دانشجو تمديد کند .تمديد مهلت دفاع بيش
از يک نيمسال مستلزم اخذ موافقت شوراي دانشکده و تأييد نهايي آموزش است.
 )3درخواست دانشجو:
استاد محترم راهنما
با سالم و احترام و سپاس از مساعي بزرگوارانه اساتيد معزز ؛ ضمن آگاهي کامل از مفاد ضوابط مربوط به تمديد مهلت دفاع مستدعي است با توجه به
موارد زير نظر خود را در رابطه با تمديد مهلت پاياننامه اينجانب ،اعالم فرمائيد.
1ـ
2ـ
3ـ
با تشكر
امضاء دانشجو /تاریخ
 )4اظهارنظر استاد راهنما:
معاون محترم تحصيالت تکميلي دانشکده
با سالم و احترام ،با توجه به داليل زير موافقت خود را جهت تمديد مهلت دفاع اين پاياننامه تا تاريخ  ......... /...... /.......اعالم مينمايم.
امضا استاد راهنما
امضاء  /تاریخ

 )5اظهار نظر معاون تحصیالت تكمیلي دانشكده:
مديرکل محترم آموزش و تحصيالت تکميلي
با سالم و احترام ،با توجه به داليل اعالم شده ،تمديد مهلت دفاع پاياننامه تا تاريخ  ......... /...... /.......از نظر اينجانب بال مانع است.
معاون تحصیالت تكمیلي /تاریخ
 )7تأیید نهایي توسط مدیركل آموزش و تحصیالت تكمیلي:
 دبيرخانه محترم پاياننامه جهت تمديد مهلت دفاع اقدام شود.
 جهت طرح در کارگروه پايان نامه ها اقدام شود(.در تمديد براي نيمسال دوم)
امضاء مدیركل آموزش و تحصیالت تكمیلي /تاریخ
 )8در جلسه شماره  ...............مورخ  ......... /...... /.......کارگروه پاياننامه ها مطرح و
 با تمديد مهلت دفاع تا تاريخ  ......... /...... /.......موافقت شد.
 با تمديد مهلت دفاع موافقت نشد.
امضاء دبیر كارگروه پایاننامه ها  /تاریخ

