فرم شماره 7

فرم اعالم آمادگي دانشجو جهت دفاع از پاياننامه تحصيلي
کارشناسي ارشد

معاونت پژوهشي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جام

استاد راهنماي محترم جناب آقاي /سرکار خانم

.........................................................

با سالم؛
دانشجو

احتراماً ،به استحضار ميرساند اينجانب ............................................................................................رشته  ...................گرايش  ......................با کد پاياننامه
که پاياننامه خويش را تحت عنوان

...........................................................

........................................................................................................................ ...................................................................................................... ..................................................................................

با جنابعالي اخذ نمودهام ،آماده دفاع از اين پاياننامه ميباشم .لذا خواهشمند است مراتب موافقت خود را اعالم فرمائيد.
تاريخ و امضاء دانشجو

امور مالی دانشگاه

تحصیالت تکمیلی

کارشناس و مسئول

استاد راهنما

شماره تلفن دانشجو جهت تماس ضروري :
بدينوسيله تائيد ميگردد دانشجو  ،...........................................................ضمن مراجعه مستمر طي دوره انجام مراحل پاياننامه که گزارشهاي آن قبالً ارسال گرديده است ،با
توجه به مستندات پيوست ( فرمهاي گزارش سه ماهه )  ،آماده دفاع از پاياننامه خويش بوده و موارد فوقالذکر مورد تائيد اينجانب ميباشد.
نام و نام خانودگي استاد راهنما:

امضاء

تاريخ:

نظر به درخواست دانشجو و گذراندن کليه واحدهاي درسي غير از درس پايان نامه ( فرم  3آموزشي پيوست مي باشد ) و اخذ معدل کل
بالمانع است.

باالي  41برگزاري جلسه دفاعيه در نيمسال اول/دوم سال تحصيلي
کارشناس آموزشي

مدير تحصيالت تکميلي

امضاء

امضاء

دانشجو تسويه حساب مالي نموده و هيچگونه بدهي مالي ندارد ،لذا دفاع ايشان در نيمسال .....................سال تحصيلي ..............................بالمانع است.
نام و نامخانوادگی مدیر امور مالی دانشگاه:

امضاء

تاریخ:

مدير گروه

نظر به موافقت اساتيد راهنما و آمادگي دانشجو و همچنين مجوز آموزش  ،بدينوسيله ذيال اساتيد محترم به عنوان داور و زمان
برگزاري جلسهي دفاعيه دانشجو مورخه  ............................................................ساعت  ........................تعيين ميگردد.
داوران  -4 :سرکار خانم  /جناب آقاي

معاون پژوهشی واحد

دفتر امور پژوهشی

نام و نامخانوادگي مدير گروه:

 -2سرکار خانم  /جناب آقاي
امضاء

تاريخ:

تعداد دو نسخه پاياننامه تائيد شده استاد راهنما و  CDحاوي فايل پايان نامه دانشجو تحويل گرفته شد .
نام و نام خانوادگي

:

امضاء

تاريخ:

با توجه به مدارک ارائه شده دانشجو در تاريخ  .................................برگزاري جلسهه دفهاع دانشهجو در نيمسهال

...............

سهال تحصهيلي

بالمانع ميباشد( .برگزاري جلسه دفاع حداقل دو هفته بعد از اين تاريخ خواهد بود) .
نام ونامخانوادگي معاون پژوهشي

تاريخ:

امضاء

.............

