بسمه تعالی
واحد خرم آباد

فرم اعالم آمادگی برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

-1مدیر گروه آموزشی:
بدينوسيله گواهي مي شود كه خانم/آقاي  .....................................................دانشجوي كارشناسي ارشد رشته ......................................با شماره
دانشجويي  ..........................بر اساس آيين نامه هاي پژوهشي  ،تحقيقات مربوط به پايان نامه كارشناسي ارشد/دكتري خود را كه قبالً تحت
عنوان....................................................................................................................................... ..................................................................................
تصويب شده به پايان رسانده و شرايط دفاع از پايان نامه را دارد.
امضا و مهرمدير گروه آموزشي

نام و نام خانوادگي و امضا استاد راهنما:
-2کارشناس پژوهش دانشکده:

با سالم پرونده پژوهشي نامبرده بررسي شده و از نظر رعايت مقررات پژوهشي و نظر كارشناس اصالت سنجي ،مجوز دفاع دارد.
كارشناس پژوهش دانشکده
-3مسئول بایگانی تحصیالت تکمیلی:
باسالم پرونده نامبرده بررسي شده مدرک پايه  ،تاييديه تحصيلي و ريز نمرات مقطع قبلي در پرونده موجود است.

مسئول بايگاني

-4کارشناس تحصیالت تکمیلی:
پرونده آموزشي دانشجو بررسي گرديد .برگزاري جلسه دفاع از رساله بالمانع است.

نام و نام خانوادگي:

امضاء

-5نظریه امور مالی :دفاع از پاياننامه نامبرده بالمانع است
امور مالي دانشگاه:

مهر و امضاء

صندوق رفاه دانشجويي:

مهر و امضاء

-6تایید دانشکده:
با سالم پرونده نامبرده از نظر گذراندن دروس مصوب و جبراني مورد تاييد گروه آموزشي مي باشد  ,همچنين تصوير پايان نامه جهت داوران ذيل ارجاع مي شود.
تاريخ برگزاري جلسه دفاع با توجه به هماهنگي هاي صورت گرفته شده و با رعايت مقررات روز  .........................مورخه  ...................ساعت  ........مي باشد.
امضا و مهرمدير گروه آموزشي
نام و نام خانوادگي داور :1
نام و نام خانوادگي داور/ 2مشاور:
پژوهش دانشکده:

 CDفرم ب تحويل گرفته شد.

امضاء

ايشان مجاز به برگزاري جلسه دفاعيه در تاريخ .....................ساعت ............مي باشد.

تایید رییس دانشکده:

با رعايت موارد زير صدور دعوت نامه براي دانشجو بالمانع است
 رعايت فاصله بين دعوتنامه گروه و جلسه دفاع-حداقل ده روز -الزامي مي باشد -هماهنگي با استادان راهنما،مشاور ،داور و مسئول سالن دفاعيه توسط دانشجو انجام مي گيرد

تایید معاونت پژوهش:

