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توجه  :این فرم بایستی حداقل  10روز قبل از تاریخ دفاع تکمیل و به مدیریت تحصیالت تکمیلی تحویل گردد.
مدیر محترم گروه
با سالم
احتراما اینجانب

دانشجو

به شماره دانشجویی

دانشجوی رشته

گرایش

با توجه به اینکه کلیه دروس خود را با داشتن حداقل میانگین کل  14گذرانده ام و آماده دفاع

از پایان ن امه خود با عنوان
می باشم ،خواهشمندم دستور اقد ام برای دفاع از پایان نامه را صادر فرمایید.
تاریخ و امضاء دانشجو

اداره محترم آموزش

مدیر گروه

به استحضار می رساند ،پس از بررسی های به عمل آمده ،نامبرده کلیه دروس خود را با حداقل میانگین  14گذرانده و مراتب مورد تایید
است.
تاریخ ،مهر و امضاء مدیرگروه

مدیر محترم گروه
به استحضار می رساند کلیه دروسی که به تایید حضرتعالی رسیده ،در کارنامه دانشجو ثبت و همچنین تاییدیه تحصیلی مقطع تحصیلی
قبلی نامبرده به اداره آموزش دانشگاه واصل گردیده است.

اداره آموزش

1

دانشجو اخراج آموزشی سنواتی نمی باشد

2

دانشجو اخراج آموزشی مشروطی نمی باشد

3

حداقل میانگین کل دروس آموزشی  14می باشد

4

تاییدیه مقاطع قبل دریافت شده است

5

کلیه نمرات دروس آموزشی نیمسال آخر اعالم شده است

6

انتخاب واحد پایان نامه در نیمسال جاری انجام شده است

تاریخ و امضاء کارشناس اداره آموزش
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مدیر محترم گروه
به استحضار می رساند ،برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه نامبرده در تاریخ

از نظر اینجانب بالمانع است.

داور پیشنهادی برای ارزیابی پایان نامه در جلسه دفاع به شرح ذیل می باشد .ضمنا به پیوست پایان نامه دانشجو تقدیم حضور می گردد.

تایید استاد راهنما

ردیف

نام و نام خانوادگی داوران پیشنهادی

1
2
تاریخ و امضاء استاد راهنما

مدیر محترم گروه

تایید استاد مشاور

به استحضار می رساند ،برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی نامبرده از نظر اینجانب بالمانع است.

تاریخ و امضاء استاد مشاور

مدیر محترم تحصیالت تکمیلی
به استحضار می رساند ،دانشجوی نامبرده تسویه حساب گردیده است.

حسابداری

تاریخ و امضاء کارشناس اداره حسابداری

2
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مدیر محترم تحصیالت تکمیلی

با سالم و احترام
خواهشمند است با توجه به موافقت استادان راهنما ،مشاور و داور ،جهت صدور دعوتنامه اساتید ذیل جهت برگزاری جلسه دفاع
دستور اقدام الزم را صادر فرمایید .ضمنا به پیوست
در محل
ساعت
در تاریخ
آخرین حکم استخدامی اساتید مدعو خارج از دانشگاه جهت پرداخت حق الزحمه تقدیم حضورتان می گردد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته و گرایش

نام دانشگاه محل

سمت در جلسه

شماره حساب بانکی

خدمت

دفاع

اساتید مدعو

مدیر گروه

1

2

3

4

تاریخ و امضای مدیر گروه

( ) برای اساتید مدعو خارج از دانشگاه ارائه تصویر آخرین حکم کارگزینی و شماره حساب بانک ملت یا صادرات الزامی است.
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