باسمه تعالي
اداره کل آموزش و تحصيالت تکميلي

اترخی/ :

تأییدیه کفایت کار پایاننامه "کارشناسيارشد"
و تعیین استاد داور

/

 ویپست  :یک نسخه متن کامل پایان انهم

)1مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگي  ......... ...................................:شماره دانشجويي  ...............................:رشته تحصيلي  ................................ :گرايش ....................... :
 )2ضوابط مربوط به نهایی کردن متن پایاننامه کارشناسیارشد:


بارگذاری متن کامل پاياننامه در ايرانداک جهت تأييد سالمت پژوهش



تحويل سه نسخه از متن کامل پاياننامه مطابق دستورالعمل نگارش و ساخت پاياننامهها و رساالت دانشگاه به اساتيد راهنما و مشاور و دفتر دانشکده

 )3درخواست دانشجو:
اساتيد محترم راهنما و مشاور
با سالم و احترام و سپاس از مساعي بزرگوارانه اساتيد معزز ؛ ضمن آگاهي کامل از مفاد ضوابط مربوط به برگزاری جلسه دفاعيه مستدعي است نظر خود را در رابطه با
پاياننامه تهيهشده توسط اينجانب ،بهمنظور انجام مقدمات جلسه دفاعيه به مدير محترم گروه اعالم فرمائيد.
با تشكر
امضاء دانشجو /تاریخ
 )4اظهارنظر استاد راهنما و اساتید مشاور:
مدير محترم گروه
با سالم و احترام ،پاياننامه دانشجو را مطالعه نموده و از نظر محتوای علمي و رعايت نکات و مقررات ويرايشي و ارجاعدهي در تدوين آن تأييد نموده و موافقت خود را جهت
برگزاری جلسه دفاعيه با هماهنگي و اطالع قبلي اعالم مينمايم.
نام استاد راهنما
امضاء  /تاریخ
 )5پیشنهاد استاد داور:
رئيس محترم دانشکده
با سالم و احترام ،با توجه به اينکه پاياننامه مزبور از نظر تطبيق با مقررات و ضوابط مصوب دانشگاه از جمله پيشنهاده و دستورالعمل تدوين و نگارش پاياننامهها و رساالت
دانشگاه مورد تأييد ميباشد ،جناب  ....................................................و يا جناب  ..................................................................بهعنوان استاد داور پيشنهاد ميشود .خواهشمند است
در صورت تأييد هر يک از اساتيد ،حکم ايشان امضاء شده تا به ايشان اعالم شود.
امضاء مدیر گروه/تاریخ
تاریخ .......................... :

 )6تعیین استاد داور و نماینده تحصیالت تكمیلی
معاون محترم تحصيالت تکميلي
با سالم و احترام ،درخصوص پاياننامه مذکور جناب  ..............................................................بهعنوان استاد داور تعيين ميشود.

امضاء رئیس دانشكده /تاریخ
 )7اقدامات نهايي
کارشناس محترم دانشکده
با سالم ،جناب  ...........................................................از اعضای محترم هيئت داوران به عنوان نماينده تحصيالت تکميلي جهت انجام اقدامات الزم معرفي ميشود .ضمنا نسبت
به امور زير اقدامات الزم انجام شود.


 مراتب جهت اعالم و تحويل متن پاياننامه به استاد داور اقدام شود.
 پس از پذيرش داوری توسط استاد داور نام ايشان در نرم افزار گلستان ثبت شود.
 نسخهی اين کاربرگ در نرم افزار گلستان بارگذاری شود.
کاربرگ در پرونده دانشجو بايگاني و به ايشان اعالم شود.

امضاء معاون تحصیالت تكمیلی دانشكده /تاریخ

