
  

 

     
 

 مشخصبت داوشجً : ( 1
 ................گطايص :........... ...ضضتِ تحصيلي : ............................... ....................................ضوبضُ زاًطجَيي :  .......................................ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي :               

                                            
 وبمٍ كبرشىبسي ارشذ  دفبع از پبيبنجلسٍ مربًط بٍ برگساري  ضًابظ (2
 هساضن پطًٍسُ زاًطجَ تىويل ٍ فبلس ّط گًَِ ًمصي ثبضس . -1
 زاًطجَ زض ًيوسبل هَضز زضذَاست ًسجت ثِ اذص ٍاحس ضسبلِ السام ًوَزُ ثبضس  . -2
 زاًطجَ توبهي ٍاحسّبي آهَظضي زٍضُ وبضضٌبسي اضضس پيَستِ ضا ثب هَفميت گصضاًسُ ثبضس . -3
 پبيبى ًبهِ ّب  ٍ ضسبالت زاًطگبُ تبييس زضيبفت هٌظن گعاضضبت سِ هبِّ اظ زاًطجَ تَسظ زثيطذبًِ -4

 تغجيك زاضتِ ثبضس . ِ ّبپبيبى ًبهوبضگطٍُ  ّبي ًبهِ ثب هصَثِ ًبهِ اظ ًظط ضػبيت فطضيِ ّب ، سؤاالت ٍ آئيي ًگبضش پبيبى پبيبى-5

 ًگصضتِ ثبضس . يىسبل آى حساوثطحسالل ضص هبُ گصضتِ ٍاظ تبضيد تصَيت  ّب ًبهِ پبيبى وبضگطٍُ ترصصيًبهِ زض  اظ تبضيد تصَيت ػٌَاى پبيبى-6

ِ ذَز ، جْت عطح زض ضَضاي گطٍُ هَضز تبييس استبز ضاٌّوب ٍ هطبٍض ضا ّوطاُ ثب يه ًسرِ اظ همبل  ًبهِ چيٌي ضسُ پبيبى حطٍفب هتي زضذَاست ذَزضا ّوطاُ ث حسالل يه هبُ لجل اظ ثطگعاضي جلسِ زفبػيِزاًطجَ ثبيس -7
 ثِ هسيط گطٍُ تمسين ًوبيس . 

 د پيطٌْبزي زفبػيِ ضا  ثِ اعالع زاًطجَ ٍ اػضبي ّيبت زاٍضاى ذَاّس ضسبًس .ضٍظ ووتط ٍ اظ زٍ هبُ ثيطتط ًجبضس،تبضي 15ًبهِ تَسظ زاٍض ٍ زض هستي وِ ظهبى آى اظ  هؼبٍى زاًطىسُ پس اظ تبييس پبيبى-8
ضوي استؼالم ٍضؼيت آهَظضي زاًطجَ هجٌي ثط اتوبم ٍاحسّبي زضسي زٍضُ ٍ زاضا   ،هَافمت ضسُ  ظهبى اظ لجل ّفتِ يه حساللهؼبٍى زاًطىسُ پس اظ وست هَافمت اػضبي ّيبت زاٍضاى ثب ثطگعاضي جلسِ زفبػيِ ، -9

 ّبي ازاضي جْت هحل ٍ ظهبى ثطگعاضي السام ذَاّس ًوَز . ٍ ّوبٌّگي زاًطگبُ تىويلي ٍتحصيالت آهَظش ول هسيط اظ  ، زفبػيِ ثطگعاضي هجَظثَزى فطصت هجبظ تحصيلي ٍي ًسجت ثِ زضذَاست 
 ول آهَظش ٍ تحصيالت تىويلي السام ًوبيس . هسيطزاًطىسُ ثبيس حسالل يه ّفتِ لجل اظ تطىيل جلسِ زفبع ًسجت ثِ اذص هجَظ اظ -10

تحصيلي تحصيلي زاًطجَثِ ًيوسبل زٍم سبل  حساوثط سٌَاتچٌبًچِ  . ثطگعاض هي گطزز زض هحل زاًطگبُ بٍ غير از ) تعطيالت تببستبوي ي بيه دي ويمسبل ( از شىبٍ تب چُبرشىبٍزض عَل ايبم آهَظضي جلسِ زفبػيِ -11
 ( 28) هبزُ ثب وست هَافمت زاًطىسُ هطثَط ًسجت ثِ ثطگعاضي جلسِ زفبػيِ السام ًوبيس. لجل اظ ضطٍع سبل تحصيلي جسيستب اظ ّفتِ زٍم ضْطيَض هبُ ،  ذتن ضَز، زاًطجَ هي تَاًس استثٌبءً

 .سِ ثبيس زض هحلْبي هطثَط ًصت ضَزبض ضٍظ لجل اظ تبضيد جلاعالػيِ تطىيل جلسِ زفبع حسالل چْ-12

  جلسِ زفبع ضسويت ًساضز . وسام ،يبزآٍضي : حضَض اسبتيس ضاٌّوب ، هطبٍض ٍ زاٍض زض جلسِ زفبع العاهي است ، زض صَضت ػسم حضَض ّط    

 .........................تبضيد :                                                              (  مذير كل محترم آمًزش يتحصيالت تكميلي                                                      3
 ثب سالم ٍاحتطام     

ًبهِ زاًطجَ تَسظ ّيبت زاٍضاى ٍ گطٍُ آهَظضي شيطثظ  هجَظ چبح اظ ًططيِ هَضز ًظط زاًطىسُ ثِ آگبّي هيطسبًس : پبيبى ًبهِ ٍ همبلِ حبصلِ ٍ ضوي اضسبل يه ًسرِ اظ پبيبى
پيطٌْبز  ...............سبػت   .............../. .............. هَضخ   ......./جْت ثطگعاضي جلسِ زفبػيِ هَضز تبييس لطاض گطفتِ است . ثط ايي اسبس ظهبى ثطگعاضي جلسِ زفبػيِ زض ضٍظ   ......

 گطزز .   هطاتت جْت استحضبض ٍ اذص تصوين ًْبيي ايفب هي . گطزز هي
 ............................معبين تحصيالت تكميلي داوشكذٌ           

                                                            

 بررسي سًابق آمًزشي ي پژيَشي داوشجً : (4

 سَاثك پژٍّطي زاًطجَ  ثطضسي . 3 سَاثك آهَظضي زاًطجَ  ثطضسي . 2 ( ثطضسي پطًٍسُ آهَظضي1

 پطًٍسُ زاًطجَ وبهل است .   

 

 تَضيحبت :

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثْطٍظ فتبيي فط-هتصسي ثبيگبًيامضبء 
 

 
 

 

 ...........................: ضضتِ العاهي احسّبيٍ تؼساز
 .................................: گصضاًسُ ٍاحسّبي تؼساز

 تصَيت زضزاًطىسُ :
 تصَيت زض زاًطگبُ : 

 ًبپي زض پي :                        : زضپي پي    :  هططٍعي ًيوسبلْبي
 همغغ وبضضٌبسي اضضس .................... ًوطاتبًگيي هي هيبًگيي  ًوطات همغغ وبضضٌبسي ....................

 ضسُ است گعاضضْبي سِ هبِّ    

 است ًطسُگعاضضْبي سِ هبِّ    

 ...............اظ پبيبى ًبهِ:......... زفبع هْلتآذطيي 

  

 زاضز جَظ چبح همبلِه   
 است.هؼتجط ..........هجَظ صبزضُ ثطاي ًيوسبل .....

 
 هالحظبت : 

 
 
 
 

 

 هست هجبظ ثبليوبًسُ تحصيلي:                                 وبضضٌبسي اضضس :  ٍضٍز ثِ همغغ
  ( توسيس سٌَات ٍ اًتربة ٍاحس ًوَزُ است.      -      سبل تحصيليزٍم   اٍل  جبضي) ًيوسبل ثطاي 

 
 

  سؼيسي -عبّطي           اهضبء هسئَل پصيطش ٍ ثجت ًبم -اهَض آهَظضيهتصسي بء اهض
 
 

 
 

 
  

 

 تبضيد :....................................َب                                                                                            وبمٍ ( َمبَىگي بروبمٍ اجرائي برگساري جلسبت پبيبن5
 

 اظ ًظط اجطائي ثالهبًغ است .   ..........................  زض هحلهَضذِ......................  سبػت ................. .....................ثطگعاضي جلسِ زفبع زض ضٍظ 

 

 رئيس ادارٌ امًر كالسُب ي امتحبوبت                                                          برگساري جلسٍ           مسئًل سبله                                 
 

 ثبسوِ تؼبلي
 ( ثب تَجِ ثِ هَاضز فَق زفبع اظ پبيبى ًبهِ ثالهبًغ هي ثبضس.6

 
 

 مذير كل آمًزش ي تحصيالت تكميلي                                                                                                                         
 تبريخ:                                                                                      

 

 

  
 

 

  

 

 

 اداره کل آموزش و تحصيالت تکميلي
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 " کارشناسي ارشد"  مجوز برگساري جلسه دفاع از پايان نامه 

 8 / كبربرگ شمبرٌ

 
 

 اترخي : 
 شماره :

 ويپست :


