به نام خدا

دانشگاه آزاد اسالمی زنجــان
ریاست محترم دانشکده
احتــراماً ،اینجانب

فرم مجوزدفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

نیمسال

به شماره دانشجویی

سال تحصیلی
"

مراحل تدوین ونگارش پایان نامه خود راتحت عنوان "

در شورای تخصصی گروه به تصویب رسیده( با گذشت  6ماه از تاریخ تصویب ) طبق نظراساتی دمحترم راهنماومشاور به اتمام
"که در تاریخ
رسانده وآماده دفاع ازآن میباشم.
آدرس کامل پستی:
تلفن ثابت و کد پیش شماره:

امضای دانشجو

تلفن همراه:

نظر کارشناس آموزش
مدیر محترم گروه ،وضعیت آموزشی وپرونده نامبرده مورد بررسی قرارگرفت ،دفاع ایشان از نظرآموزشی بالمانع است .
باتشکر  :امضا وتاریخ (کارشناس آموزش)
مدیر گروه محترم
احتراماً به اطالع می رساند پایان نامه خانم /آقای  .........................................................به اتمام رسیده و آماده دفاع می باشد .خواهشمند است نسبت به
تعیین روز و زمان دفاع با هماهنگی اینجانبان اقدام فرمایید.
نام استاد راهنما:

نام استاد مشاور:

امضا

امضا

تلفـ ن تماس

تلفــن تماس

رئیس محترم پژوهش دانشکده
با توجه به هماهنگی انجام شده با اساتید راهنما ،مشاور و داور تاریخ و زمان دفاع پایان نامه مذکور روز
پیشنهاد می گردد .ضمنا جناب آقای  /سرکار خانم دکنر

تاریخ

ساعت

به عنوان داور پایان نامه تعیین می گردند .خواهشمند است پس از

امضای داور محترم نسبت به قطعی نمودن زمان دفاع اقدام فرمایید.
نام استاد داور:

امضاء

تلفن تماس:

توجه :
 - 1اساتید محترم راهنما ،مشاور و داور11روزقبل ازجلسه دفاع ،این فرم را امضا فرمایند.
- 2اساتید محترم بند  1درصورتیکه خارج ازدانشگاه آزاد زنجان هستند ،ت صویر آخرین حکم کارگزینی خود وشماره حساب بانکی سیــبا مــــلی را درجلسه دفاع تحویل
نماینده پژوهش نمایند.
 - 3طبق بخشنامه حضوراساتید راهنما ،مشاور و داور در جلسه دفاع الزامی است و درصورت عدم حضور هرکدام ،جلسه دفاع تشکیل نخواهد شد.

معاونت محترم پژوهشی
به تصویب شورای گروه رسیده ،گزارشات پیشرفت پایان نامه ،فرمهای شرکت دانشجو
موضوع پ ایان نامه نامبرده در تاریخ
درجلسات دفاع سایردانشجویان و تاییدیه اساتی د وصول شده و برگزاری جلسه دفاع در تاریخ فوق بر اساس ضوابط پژوهشی و امکان تامین فضای دفاع
بالمانع می باشد.

امضا رئیس پژوهش دانشکده

امضا رئیس دانشکده

نظر معاون پژوهشی دانشگاه (اداره امور پایان نامه ها)
کد شناسایی پایان نامه
تاریخ تصویب پروپوزال در شورای گروه :
لذا برگزاری جلسه دفاعیه ایشان درتاریخ فوق بالمانع است.

تاریخ اخــذ کــــد :

می باشد.

امضا و مهرامورپایان نامه ها :
باتشکیل جلسه دفاعیه در تاریخ فوق موافقت میگردد.
توجـــــه:دانشجوی محترم پس از تکمیل کامل فرم ،کپی آنرا به بایگانی تحویل فرمایید.

امضا معاون پژوهشی واحد:

