
 

 

 درخواست مجوز دفاع برای دوره کارشناسی ارشد    
 

 دانشجو: -1

 استاد محترم راهنما جناب آقای/سرکار خانم ................................................

 باسالم و احترام

گرایش .................................... به شماره دانشجوئی  ....................................... شتهاینجانب ................................................ دانشجوی موسسه آموزش عالی ادیبان ر

و با اطالع نحوه نگارش پایان نامه مطابق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه  ....................................... ضمن رعایت تمامی اصول علمی و حقوقی تحقیق و رعایت

ستاد راهنما و با نام موسسه آموزش آن در آینده نیز با نام و نظر ا از اینکه کلیه حقوق این پژوهش متعلق به موسسه آموزش عالی ادیبان بوده و هر نوع بهره برداری از

 ارشناسی ارشد می باشم.کعالی  ادیبان امکان پذیر است، متقاضی دفاع از پایان نامه 

                                                                                                                                         -------/----/----تاریخ                        دانشجو:امضاء                                                                                                   

 استاد راهنما: -2

.................................... به عنوان استاد مشاور پایان نامه دانشجوی فوق الذکر صحت تقاضای ...اینجانب ............................................... به عنوان استاد راهنما و اینجانب ...........

شخصات پایان یید می نمائیم و ایشان می توانند از کار علمی خود دفاع نمایند. درضمن محتوای پایان نامه با دقت مطالعه و ازنظر نگارشی شامل صفحه مدانشجو را تأ

رابطه، تنظیم فهرست  نامه، چکیده فارسی و انگلیسی، فهرست مطالب با شماره گذاری منطبق با متن، نگارش داخل متن و رعایت اصول تحصیالت تکمیلی در این

 منابع فارسی و التین مطابق دستورالعمل تحصیالت تکمیلی دانشگاه، کنترل گردید و صحت آن مورد تأیید قرار گرفت.

                                                                                                                                          -------/----/----تاریخ                                 :مشاوراستاد  امضاء                  :          راهنماامضاء استاد                                   

 :تحصیالت تکمیلی -3

 شرایط ذیل می تواند از پایان نامه خود دفاع نماید.با عنایت به بررسی بعمل آمده روی وضعیت آموزشی دانشجو، نامبرده به دلیل داشتن 

    داشتن سنوات مجاز تحصیلی  -    3نداشتن بیش از یک ترم مشروطی  - 2ثبت نام مجاز در نیمسال های تحصیلی گذشته  -1

 ب پروپوزال گذشته  یوماه از تاریخ تص 6بیش از  -     6 14معدل باالی  -    5شده  تعداد واحد های گذرانده -4

 ----/--/--صورتجلسه تصویب پروپوزال در تاریخ:  -9 ----/--/--داشتن مجوز کمیسیون موارد خاص به شماره ...................... مورخ:  -7

    ایران داک  ه پژوهشپیشین استعالم -10 ----/--/--مورخ:  داشتن مجوز از شورای تحصیالت تکمیلی به شماره ......................  -8

   وست ارسال می گردد.یکارنامه واحد های درسی به پ-

                                                                                                                                             -------/----/----:                       تاریخ مدیر تحصیالت تکمیلیامضاء                                                                                 

 مدیر گروه: -4
 ....................................... و..............مطرح و ضمن تأیید محتوای پایان نامه مقرر گردید از آقای/خانم ...... ------/---/---درخواست دفاع دانشجو در شورای گروه مورخ 

 تعیین گردید. ------/---/---............... به عنوان داور دعوت به عمل آید تا درجلسه دفاع حاضر شوند. درضمن تاریخ دفاع روز .........آقای/خانم ..............................

                             -------/----/----:                                  تاریخ گروهامضاء مدیر                                                                                      

 :مالیمدیر  -5

ریال به حساب دانشگاه   ---------------------به مبلغ  -------/----/----مورخ تاریخ  ------------------دانشجوی فوق که طی فیش شماره  تسویه مالی

 واریز گردیده است، مورد تائید می باشد.          

                             -------/----/----:                                  تاریخ مالیامضاء مدیر                                                                                      

 :شورای تحصیالت تکمیلی -6

......... ، حائز شرایط بودن برای دفاع از پایان نامه و تسویه حساب با دانشگاه، نامبرده می تواند ......باتوجه به اتمام دوره آموزشی دانشجو آقای/خانم ....................................

 اید.از پایان نامه خود دفاع نم

                             -------/----/----:                                  تاریخ معاون آموزشی و پژوهشی امضاء                                                                   

 


