دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل ماکو

فرم اخذ مجوز دفاع از پایان نامه
مسئول محترم آموزش تحصیالت تکمیلی
احتراما اینجانب  ................. ....................دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته  ............................به شماره دانشجویی............. ....................ورودی  ............آماده دفاع از پایان نامه خود با عنوان
 ................................................................................................................... ..........................................می باشم .لذا خواهشمند است وضعیت تحصیلی اینجانب را جهت برگزاری جلسه دفاع اعالم فرمائید.
نام و نام خانوادگی دانشجو ........................................ ...........شماره تماس  ...............................امضا و تاریخ .................................................
مسئول محترم تحصیالت تکمیلی
با سالم احتراما به استحضار می رساند پایان نامه سرکار خانم  /جناب آقای  .................... ................دانشجوی مقطع  ...........................رشته  ............................گرایش  ...............................تحت
عنوان  ........................................................................................ .............................................................................................................................بررسی گردیده و پایان نامه فوق الذکر از لحاظ اصول علمی روش تحقیق و
همچنین قوانین ،مقررات و آئین نامه های نگارش پایان نامه دانشگاه آزاد اسالمی مورد تایید اینجانب بوده و از هر لحاظ آماده دفاع می باشد .لذا خواهشمند است اقدام الزم در مورد تشکیل جلسه دفاع برای این پایان
نامه انجام شود.
استاد راهنما

نام و نام خانوادگی و امضا

نام و نام خانوادگی و امضا

استاد مشاور

معاونت محترم پژوهشی
احتراما به استحضار می رساند آقای/خانم  ............................ ..................کلیه دروس خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و از نظر نظام وظیفه  ............................................می باشد ،لذا برگزاری جلسه دفاعیه از نظر این
آموزش مطابق با آئین نامه و بخشنامه های آموزشی تا تاریخ  ...........................................بالمانع است.
مدیر آموزش

تاریخ

نظریه کارشناس آزمایشگاه
گواهی می شود هزینه آزمایشگاه خانم /آقای  ......................................بررسی و دفاع از پایان نامه توسط نامبرده بالمانع است.

کارشناس آزمایشگاه

نظریه امور شهریه
گواهی می شود برابر مقررات مالی موجود ،دانشجوی مذکور کلیه امور شهریه خود را با امور مالی واحد تسویه حساب نموده است.

مدیر امور مالی

تاریخ

مدیر پژوهش و فناوری واحد
احتراما با عنایت به تصویب پایان نامه نامبرده در شورای تخصص گروه و تایید اساتید رانما و مشاور ،دفاع از پایان نامه دانشجو بالمانع است .خواهشمند است در خصوص برگزاری جلسه دفاع در تاریخ ................
ساعت  .......................و صدور حکم داور محترم دستور الزم را صادر فرمائید .ضمنا استاد محترم  ...........................و  ............................و  ..............................بعنوان داور داخلی و  .........................و  ............................و
 ..............................به عنوان داور خارجی این پایان نامه پیشنهاد می گردد.
مدیر گروه تخصصی
مسئول محترم امور پایان نامه ها
استاد محترم سرکار خانم  /جناب آقای  ............................به عنوان داور داخلی و سرکار خانم  /جناب آقای  .................. ................به عنوان داور خارجی این پایان نامه تایید و معرفی می گردد.
مدیر پژوهش و فناوری
با عنایت به اخذ کد رهگیری .................................و تکمیل مدارک و انجام سایر امورات مربوطه ،با برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه با مشخصات فوق در زمان مذکور ،از سوی اداره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ماکو موافقت می گردد.
کد پایان نامه دانشجوی نامبرده به شماره  ..........................................................مصوب گردیده و از تاریخ تصویب پروپوزال حداقل شش ماه گذشته است.
مسئول امور پایان نامه ها
مسئول محترم تحصیالت تکمیلی
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ .................................ساعت ...................................بالمانع است.

معاون پژوهش و فناوری

