
 

 

 درخواست مجوز دفاع برای دوره کارشناسی ارشد    
 

 دانشجو: -1

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

 باسالم و احترام

گرایش .................................... به شماره دانشجوئی  ....................................... رشتهاینجانب ................................................ دانشجوی موسسه آموزش عالی ادیبان 

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

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

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

 استاد راهنما: -2

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

مطابق فرمت تدوین شده  دانشجو را تأیید می نمائیم و ایشان می توانند از کار علمی خود دفاع نمایند. درضمن محتوای پایان نامه با دقت مطالعه و ازنظر نگارشی

 و صحت آن مورد تأیید قرار گرفت.دانشگاه تنظیم گردیده 

                                                                                                                                          -------/----/----امضاء استاد مشاور:                            امضاء استاد راهنما:                                تاریخ                                                      

 آموزش: - 3

  ندارد              دارد        با عنایت به بررسی بعمل آمده پرونده دانشجو، نقص 

        مدارک شناسایی       صورتجلسه گروه         فرمهای  سمینار  پروپوزال   تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات     مدرک مقطع قبل

                                                                                                                      امضا                 تاریخ ........../............./................                                                                                                                         

 امتحانات:  -4
     خیر              .    بله   و پایان نامه با نام استاد راهنما ثبت گردیده است  اعمال شد 16ریزنمرات دانشجو بررسی گردید و تبصره ماده 

 امضاء                             تاریخ ........../......../...........                                                                                                                      

 : مدیر پژوهش-5
        مورد تایید می باشد.پایان نامه در ایران داک  نهاییو ثبت (درصد  ...............)و همانندجوی دانشجو (......../................/ ..... )پیشینه ایران داکبا عنایت به بررسی بعمل آمده 

 تاریخ ........../............./................                 مدیر پژوهشامضاء                                                     خیر              بله   

 :تحصیالت تکمیلیمدیر  -6

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

    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

 )ضمیمه گردد( ----/--/--صورتجلسه تصویب پروپوزال در تاریخ:  -8 ----/--/--...... مورخ: .................داشتن مجوز کمیسیون موارد خاص به شماره ........ -7

  )ضمیمه گردد(  استعالم پیشینه پژوهش ایران داک  -10 ----/--/--تحصیالت تکمیلی به شماره ......................  مورخ:  داشتن مجوز از شورای -9

                                                                                                                                                                                             د.وست ارسال می گردیکارنامه واحد های درسی به پ-     تمدید پایان نامه انجام گردیده است  -12       )ضمیمه گردد(  استعالم پیشینه همانندجو -11

                 تاریخ : .........../................./...............     مدیرتحصیالت تکمیلی:  امضاء                                                                                                                امضای 

 مالی: -6

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

                             -------/----/----:                                  تاریخ امور مالی امضاء                                               گردیده است، مورد تائید می باشد.     

 مدیر گروه: -7
 ....................................... و..............مطرح و ضمن تأیید محتوای پایان نامه مقرر گردید از آقای/خانم ...... ------/---/---دفاع دانشجو در شورای گروه مورخ  درخواست

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

 -------/----/----امضاء مدیر گروه:                                  تاریخ                                            کلیه دروس پاس شده مطابق با چارت درسی می باشد 

 :تحصیالت تکمیلیشورای  -8

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

                             -------/----/----امضاء معاون آموزشی و پژوهشی :                                  تاریخ                                                                           خود دفاع نماید.

 

1-پفرم   



 

 

 )قبل از جلسه دفاع(فرم تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد         

 

 اطالعات دانشجو:

  رشته و گرایش: اره دانشجویی:                                         شم  نام و نام خانوادگی:      

    :پایان نامهعنوان 

ملزم به دفاع از پایان نامه خود می باشم و در تاریخ های زیر پایان  -----/----/---- در تاریخبا توجه به این که                   اینجانب 

 اوران نمودم. تحویل هیات دنامه خود را تحویل 

                                                                                          ءامضا                                                                                                                           

ف
ردی

 

 سمت نام و نام خانوادگی
 تاریخ دریافت

 امضاء پایان نامه  

  13--/ --/  --   راهنما تاداس  1

  13--/ --/  --   مشاور تاداس  2

  13--/ --/  --   داخلی داور  3

  13--/ --/  --   خارجی داور  4

 توجه:

 شد. مجوز برگزاری جلسه دفاع پس از ارائه این فرم به تحصیالت تکمیلی دانشگاه صادر خواهد -1

 .            بین تاریخ ارائه این فرم به دانشگاه  و زمان برگزاری جلسه دفاع الزامی است یک هفتهرعایت حداقل فاصله زمانی  -2

 مدیر تحصیالت تکمیلی

 مهر و امضاء

 
 

 

2-پفرم   



 

 
 

نامةصورتجلسه نتيجة دفاع از پايان  

كارشناسي ارشد   

 
 مدیریتمدیر محترم گروه 

     می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه  احتراماً به اطالع

  به شماره دانشجویی                              گرایش                    رشته کارشناسی ارشددانشجوی مقطع 

  : عنوان تحت

محل ................ تشکیل و ..... در ........مورّخ ................................ روز ...............ساعت ................. با حضور اساتید راهنما ، مشاور و داور داخلی و خارجی در 

 براساس محتوی و چگونگی ارائه پایان نامه : 

ر تا تاریخ مورد تصویب اعضای کمیته قرار گرفت و مقرر گردید دانشجو اشکاالت احتمالی ذکر شده را حداکثنمره دانشجو به شرح جدول زیر الف:           

 ............................... برطرف نموده و به تایید استاد راهنما برساند.

 قبول                                       دفاع مجدد                                        مردود          دفاع از پایان نامه 

      (14مردود )کمتر از   (   14-99/15(     متوسط )16-99/17خوب ) (     18 - 99/18(      بسیار خوب)19 -20عالی )      درجه پایان نامه

 ب: مورد تصویب اعضای کمیته قرار نگرفت و دانشجو باید طبق بند زیر عمل کند:          

 جو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز در صورتیکه پایان نامه از نظر هیئت داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود دانش

واند از پایان نکند پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیئت داوران تعیین می نماید از آن دفاع کند دانشجویی که در فرصت تعیین شده نت

 م می گردد.نامه خود دفاع نماید از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محرو

 حاضرين در جلسه

 
 امضاء         راهنما                                                یا اساتید استاد .1

 مشاور                                                        امضاء   یا اساتید استاد .2

 امضاء                                  ت داوران                         ئعضو هی .3

 امضاء                                  ت داوران                         ئعضو هی .4

 امضاء                                  ت داوران                         ئعضو هی .5

 ءامضا                         تحصیالت تکمیلی در گروه       مدیریتنمایندة  -6

 

 مالحظات

 

 

 نماينده شورای تحصيالت تکميلي

 امضاءتاريخ و                           
 

 

 
 

3-پفرم   



 

 

 

 ارزشیابی محصوالت پروژه کارشناسی ارشد
 

 مشخصات دانشجو:

 ترم اخذ پایان نامه: شماره دانشجویی:                                          نام و نام خانوادگی:      

  رشته وگرایش: د راهنما:نام استا

  -----/-----/----  تاریخ دفاع: -----/-----/----  تاریخ تصویب پروپوزال:

 .................................................................................................................................................................................................... :پایان نامه عنوان

 محصوالت پروژه:

 توضیحات نمره تعداد موضوع

1 
دستگاه ساخته شده، بسته  نرم افزاری تولید شده، عملیات آزمایشگاهی، عملیات میدانی و جمع 

 نمره(  5/0داکثر آوری داده های واقعی ...                                       ) جمعاً ح
   

    نمره (  5/0  -، ثبت نوآوری     )هرکدام حداکثر یک مورد  پذیرش و چاپ مقاله در همایش ها 2

    نمره (  1  -مورد  )هرکدام حداکثر یک     کنفرانس های بین المللیپذیرش و چاپ مقاله در  3

    نمره( 25/0 –ارسال مقاالت علمی پژوهشی      )حداکثر یک مورد  4

    نمره( 25/0 –)حداکثر یک مورد   (ISI)ارسال مقاالت نمایه دار  5

    نمره(  5/0هر کدام   –ترویجی   )حداکثر یک مورد  -پذیرش قطعی هر مقاله درمجالت علمی 6

    نمرهISC  (5/1 )و  پژوهشی -پذیرش قطعی هرمقاله در مجالت علمی 7

    نمره(                                                                2، ثبت اختراع ، کسب عنوان درجشنواره ها )(ISI)نمایه دارپذیرش قطعی مقاله در مجالت  8

 :تائید استاد راهنما و دانشجو
 .دانشجو مایل به استفاده از فرصت سه ماهه ارائه محصوالت پژوهشی بعد از تاریخ دفاع از پایان نامه می باشد

 خیر          بلی   

 استاد راهنما

 امضاء

 -----/-----/----  تاریخ:

 

 دانشجو

 امضاء

 -----/-----/----  تاریخ:

 انصراف از مقاله خود را اعالم می نمایم. 13اینجانب............................................ در تاریخ .../.../.... 

 امضاء                                                                                                 

 

 :مدیر پژوهش

 امضاء   نمره(:    2)از  جمع نمره محصوالت با توجه به مدارک ارائه شده

  نمره به عدد:

 -----/-----/----  :تاریخ  نمره به حروف:

4-پفرم   



 
 

 

 

 

ارشد کارشناسیصورتجلسه ارزشیابی پایان نامه   
 ارزیابی نمره : استاد راهنما

 اطالعات دانشجو:

 -----/-----/----تاریخ دفاع:     شماره دانشجویی:                                                    نام و نام خانوادگی:      

 

 .................................................................................................................................................................................................... عنوان پایان نامه:

 

 

 استاد راهنما

 نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشگاه

   

 به عدد:نمره  
 :نمره در جلسه دفاعیه 

 به حروف:نمره  

 ت:توضیحا

 

 

 

 

 
 وادگی:    نمره دانشجوی فوق الذکر به شرح فوق مورد تایید است.                                                                نام ونام خان

                                                        

 امضاء                                                                                                                                                                                                 

 13----/-----/---اریخ :ت                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5پفرم   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشدصورتجلسه ارزشیابی پایان نامه   
 ارزیابی نمره : داور مدعو خارجی 

 اطالعات دانشجو:

 -----/-----/----تاریخ دفاع:     شماره دانشجویی:                                                    نام و نام خانوادگی:      

 

 .................................................................................................................................................................................................... عنوان پایان نامه:

 

 

 مدعو داور خارجیاستاد 

 نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشگاه

   

 به عدد:نمره  
 :نمره در جلسه دفاعیه 

 به حروف:نمره  

 توضیحات:

 

 

 

 

 
 وادگی:    نمره دانشجوی فوق الذکر به شرح فوق مورد تایید است.                                                                نام ونام خان

                                                        

 امضاء                                                                                                                                                                                                 

 13----/-----/---تاریخ :                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5پفرم   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشدصورتجلسه ارزشیابی پایان نامه   
 ارزیابی نمره : داور مدعو داخلی

 اطالعات دانشجو:

 -----/-----/----تاریخ دفاع:     شماره دانشجویی:                                                    ام خانوادگی:      نام و ن

 

 .................................................................................................................................................................................................... عنوان پایان نامه:

 

 

 مدعو داور داخلیاستاد 

 نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشگاه

   

 به عدد:نمره  
 :نمره در جلسه دفاعیه 

 به حروف:نمره  

 توضیحات:

  

 

 

 

 
 تایید است.                                                                نام ونام خانوادگی:     نمره دانشجوی فوق الذکر به شرح فوق مورد

                                                        

                                                                                                 امضاء                                                                                                 

 13----/-----/---تاریخ :                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5پفرم   



 

 

 

کارشناسی ارشدسه نهایی ارزشیابی پایان نامه صورتجل  
 

 اطالعات دانشجو:

 :پایان نامهترم اخذ  شماره دانشجویی:                                          نام و نام خانوادگی:      

     ------/----/----:تصویبتاریخ  :مشاورنام استاد  نام استاد راهنما:

     -----/-----/----    :تاریخ دفاع گذرانده: تعداد واحد :وگرایشرشته 

 .................................................................................................................................................................................................... :پایان نامه عنوان

 :هیئت داورانارزیابی 
 اساتید و داوران نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشگاه نمره  امضا

 استاد راهنما     

 استاد مشاور     

 داور مدعو خارج     

 داور مدعو اول داخلی     

 داور مدعو دوم داخلی     

 به عدد:نمره 
 :ه معدل نمره ارزشیابی داوران در جلسه دفاعی

 به حروف:نمره 

 توضیحات:

 

 

 

 

 

 مدیر گروه:

دفاع میانگین نمره    

  محصوالت پایان نامه  مهر و امضاء

  نمره نهائی )به عدد(:

     ------/----/----تاریخ:     نمره نهائی )به حروف(:

 

6-پفرم   


