به نام خدا

آمادگي دفاع از پاياننامه كارشناسيارشد
نام و نام خانوادگي دانشجو:

شماره دانشجويي:

بخش/گروه:

استاد راهنماي اصلي:

استاد راهنماي دوم:

استاد مشاور:

عنوان پاياننامه:
تعداد واحد:

اداره پژوهش دانشكده
مطرح

پيشنهاد استاد راهنما دربارهي داوران در جلسهي گروه /بخش تخصصي به تاريخ
شد و به ترتيب زير به تصويب رسيد.

توجّه :لطفاً به اطّالع داور خارج برسد كه حكم كارگزيني خود را حداكثر يك روز قبل از برگزاري جلسه دفاع
به ادارهي پژوهش ارسال نمايند.
تاريخ و امضاء

نام و نام خانوادگي مدير گروه:
نام و نام خانوادگي:

رتبهي دانشگاهي

محل كار

داور داخل دانشگاه
داور خارج از دانشگاه
نماينده تحصيالت تكميلي
چهارچوب كلي پاياننامه باتّوجه به مقررات نگارش براي تكثير مورد تأييد است.
نام و امضاي كارشناس پژوهش

تأييد استاد راهنما:

گواهي دريافت نسخهاي از پاياننامه توسط هيأت داوران
سمت
استاد راهنما اصلي
استاد راهنما دوم
استاد مشاور
داور داخل
داور خارج

نام و نام خانوادگي

تاريخ دريافت پاياننامه و مقاله

محل امضا

زمان پيشنهادي هيأتداوران براي دفاع

استاد راهنما:
شنبه

8-01

استاد مشاور:

01-01

01-01 01-01

8-01

شنبه

يكشنبه

يكشنبه

دوشنبه

دوشنبه

سهشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

استاد داور داخل :
شنبه

8-01

01-01

01-01 01-01

استاد داور خارج:
01-01

01-01 01-01

8-01

شنبه

يكشنبه

يكشنبه

دوشنبه

دوشنبه

سهشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

01-01

01-01 01-01

نماينده تحصيالت تكميلي:
شنبه

8-01

01-01

01-01

01-01

يكشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
تاريخ دفاع:

ساعت دفاع:

محل:

روز :

محل برگزاري جلسه دفاع و تجهيزات مورد نياز تعيين شد.
نام و امضاي كارشناسي ادارهي پژوهش:
باتوّجه به تحويل نسخههاي تكثيرشده پاياننامه و زمانهاي مشخصشده به اعضاي هيأت داوران پيشنهاد
مي شود ،جلسه دفاع در تاريخ
نام و امضاي استاد راهنما:

ساعت
نام و امضاي مدير گروه:

برگزار ميشود.

تاريخ
تاريخ دفاع بايد حداقل  51روز بعد از تحويل نسخههاي تكثيرشده به اداره پژوهش باشد.
نام و امضاي معاون پژوهشي دانشكده:

برگزاري جلسه دفاع بالمانع است.
به نام خدا

صورتجلسه ارائه شفاهي گزارش پاياننامه كارشناسيارشد
نام دانشجو:
تاريخ ارائه:

گروه/بخش:

شمارهي دانشجويي:
عنوان پاياننامه:

ارزيابي اعضاي كيمته تخصصي گروه/بخش
 .1تسلط بر موضوع تحقيق
 .2چگونگي پيشرفت تحقيق
 .3كيفيت ارائه گزارش شفاهي

بسيارخوب

خوب

متوسط

ضعيف









بسيارخوب

خوب

متوسط

ضعيف









بسيارخوب

خوب

متوسط

ضعيف









پيشنهاد و نظر گروه/بخش درباره تحقيق

نام و نام خانوادگي
استاد(ان) راهنما
استاد مشاور:
اعضاي گروه:
1.
2.
3.
.4
مدير گروه/رييس بخش:

تاريخ تحويل به ادارهي پژوهش:

امضاي كارشناس ادارهي پژوهش:

امضا

به نام خدا

«فرم استعالم وضعیت آموزشی دانشجو»
رئيس محترم اداره آموزش دانشکده علوم پايه
با سالم و احترام؛
دانشجوي

با توجه به اعالم آمادگي خانم /آقاي
كارشناسي ارشد /دكتري رشته

جهت برگزاري جلسه دفاعيه ،خواهشمند است با بررسي پروندهي آموزشي ،و در نظر گرفتن دروس مدرسي ،پيشنياز و تمديد
ترمهاي تحصيلي ،آخرين مهلت سنوات تحصيلي نامبرده را در جدول زير به اداره پژوهش دانشكده اعالم فرماييد.
با تشکر
رئيس اداره پژوهش دانشکده علوم پايه

رئيس محترم اداره پژوهش دانشکده علوم پايه
با سالم و احترام؛
دانشجوي

وضعيت آموزشي خانم /آقاي
دكتري /كارشناسي ارشد رشته
به شماره دانشجويي
تعداد واحد دروس
جبرانی

بر اساس درخواست فوق به شرح ذيل اعالم ميشود.

تاریخ شروع تمدید

تاریخ تمدید دوم با کسر

آخرین مهلت

اول بدون کسر نمره

نمره

سنوات تحصیلی

مالحظات

تاریخ شروع :

تاریخ پایان :

رئيس اداره آموزش دانشکده علوم پايه
تاريخ و امضاء

