باسمه تعالي
مجوز برگزاري جلسه دفاع از پاياننامه "کارشناسيارشد"

اداره کل آموزش و تحصيالتتکميلي

 ) 1مشخصات دانشجو :
نام و نام خانوادگي ....................................... :شماره دانشجويي ....................................:رشته تحصيلي .................................. :گرايش...........................:
 )2ضوابط مربوط به برگزاري جلسه دفاع از پاياننامه كارشناسيارشد


اخذ تأييدية آموزش مبني بر دريافت تمامي نمرات واحدهاي آموزشي و دارا بودن فرصت مجاز تحصيلي براي برگزاري جلسة دفاع



برگزاري جلسه دفاعيه در غير از تعطيالت رسمي و در محل دانشگاه و با حضور اعضاي هيأت داوران (اساتيد راهنما ،مشاور و داور) .در صورت عدم حضور موجه استاد مشاور ،قبل
و خارج از جلسه اعالم نظر ميکند.



تحويل يک نسخه از اطالعيه برگزاري جلسة دفاع به آموزش همزمان با اخذ مجوز .



تأييديه جلسه دفاع و صدور مدرک دانشآموختگي براي دانشجو ،منوط به اعمال اصالحات و گواهي پذيرش پاياننامه از ايرانداک خواهد بود.

 )3اعالم زمان جلسه دفاع
مدير کل محترم آموزش و تحصيالت تكميلي
با سالم و احترام ،به آگاهي ميرساند پاياننامه دانشجو توسط اساتيد راهنما و مدير گروه آموزشي ذيربط جهت برگزاري جلسه دفاع مورد تأييد قرار گرفته است .ضمن كنترل
مهلت دفاع  ،در صورت احراز شرايط آموزشي ،زمان برگزاري جلسه دفاعيه در روز  .....................مورخ  ........../...... /.......ساعت  ...............اعالم ميشود.
معاون تحصيالت تكميلي دانشكده /تاريخ
 )4بررسي سوابق آموزشي دانشجو:
بررسي سوابق آموزشي دانشجو

بررسي پرونده آموزشي
پرونده دانشجو کامل است.

ميانگين نمرات مقطع کارشناسي............ :ميانگين نمرات مقطع کارشناسيارشد.................... :

تاييديه تحصيلي دارد.

نيمسالهايمشروطي﴿شماره نيمسال﴾........................................................ :تعداد واحد افتاده.............. :

معافيت تحصيلي دارد.

دانشجو براي نيمسال جاري ( اول

توضيحات :

دوم سال تحصيلي

)

-

کليه واحد هاي آموزشي گذرانده و مجاز به برگزاري جلسه دفاع مي باشد.
انتخاب واحد کرده است.
در سنوات مجاز است  /تمديد سنوات انجام داده است.

تاريخ و امضاء متصدي بايگاني /طاهري

تاريخ و امضاء كارشناس نظارتهاي تحصيلي  /حسني

روند نگارش پايان نامه
تحويل گزارشها  :گزارشها کامل است  .گزارشها کامل نيست.
تمديد مهلت  :در صورت نياز به تمديد مهلت دوم ،تمديد در کارگروه انجام شده است.
اطالعات مربوط به دفاع  :اطالعات در نرم افزار به طور کامل ثبت شده است( .عنوان ،استادراهنما ،استاد مشاور ،استاد داور)
تاريخ و امضاء کاردان دبير خانه  /زواري
دانشجو از نظر امور اداري و آموزشي آماده دفاع ميباشد.
امضاء مدير اداره امور آموزشي(سعيدي) /تاريخ

 )5هماهنگي مكان برگزاري جلسه دفاع
برگزاري جلسه دفاع در روز  .....................مورخ  ......................ساعت  .................در محل  ..........................از نظر اجرائي بالمانع است.
امضاء مسئول سالن برگزاري جلسه /تاريخ
 )6تأييديه برگزاري جلسه دفاع
با توجه به موارد فوق دفاع از پاياننامه بالمانع است.
امضا مدير كل آموزش و تحصيالت تكميلي /تاريخ
 ﴾7ثبت نهايي در نرم افزار
فرم در نرم افزار بارگذاري شد.
كارشناس دانشكده  /تاريخ

