*باسمه تعالی*
فرم مجوز دفاع از پایان نامه
مؤسسه آموزش عالی کوشیار

هذیزیت هحتزم گزٍُ
استاد راٌّوا

تا سالم ٍ احتزام؛ تِ اطالع هی رساًذ پایاى ًاهِ خاًن  /آقای ...............................................داًشجَی رشتِ  ..............................تِ شوارُ داًشجَیی
ٍ ................................رٍدی ًیوسال  ............تا ػٌَاى .................................................................................................................................................................
تاریخ ٍ رٍس ٍ ساػت پیشٌْادی ...............................................................:
تِ اتوام رساًذُ است  ،آهادُ دفاع هی تاشذ.
خَاّشوٌذ است دستَر اقذام السم را طادر فزهاییذ.
ًام ٍ ًام خاًَادگی تاریخ ٍ اهضا

استاد هشاٍر

هذیزیت هحتزم گزٍُ
تا سالم احتزام؛ ًظز تِ ایٌکِ خاًن  /آقای ........................................داًشجَی رشتِ ............................پایاى ًاهِ خَد را تِ اتوام رساًذُ است ،
هَافقت خَد را جْت تشکیل جلسِ دفاع اػالم هی دارم .
ًام ٍ ًام خاًَادگی تاریخ ٍ اهضا

ٍاحذ تحظیالت تکویلی

هذیزیت هحتزم گزٍُ
تا سالم احتزام؛ خاًن  /آقای  ........................................تِ شوارُ داًشجَیی  .................................کلیِ ٍاحذ ّای درسی (تِ جش پایاى ًاهِ ) هقطغ
کارشٌاسی ارشذ رشتِ  .................................را تا هؼذل کل  ...............گذراًذُ است.تزگشاری جلسِ دفاع اس پایاى ًاهِ تالهاًغ است .
ػٌَاى پایاى ًاهِ هَرد تاییذ است .

دادُ ّای آهاری را تحَیل دادُ است .

فزم حضَر در جلسات دفاع را تحَیل دادُ است.

تاریخ ٍ اهضا

تاریخ تظَیة پزٍپشال ........................... :

ٍاحذ تایگاًی

هذیزیت هحتزم گزٍُ
تا سالم احتزام؛ پزًٍذُ آهَسشی خاًن  /آقای  .......................................تِ شوارُ داًشجَیی  .................................هقطغ کارشٌاسی ارشذ
تاریخ ٍ اهضا
رشتِ  .................................تکویل هی تاشذ ٍ تزگشاری جلسِ دفاع اس پایاى ًاهِ تالهاًغ است .

ٍاحذ هالی

هذیزیت هحتزم گزٍُ
تا سالم احتزام؛ خاًن  /آقای ........................................تِ شوارُ داًشجَیی  .................................تاایي ٍاحذ تسَیِ حساب ًووَدُ ٍ تزگوشاری جلسوِ
تاریخ ٍ اهضا

دفاع ایشاى اس ًظز ایي ٍاحذ تالهاًغ است .
استاداى هذػَ تِ ػٌَاى داٍر پیشٌْادی تِ قزار سیز است .

هذیزگزٍُ

 ............................................ -1هزتثِ داًشگاّی .........................

تخظض ...............................

 ............................................ -2هزتثِ داًشگاّی .........................

تخظض ................................

استاداى داٍر

تِ پیَست یک ًسخِ پایاى ًاهِ جْت اظْارًظزدرخظَص پذیزش داٍری ٍتؼییي سهاى پیشٌْادی تقذین هی گزدد.

تاریخ ٍ اهضا

ًام داٍر ........................................................... :یک ًسخِ پایاى ًاهِ دریافت گزدیذ ٍ سهاى تزگشاری هَردقثَل است .

تاریخ ٍ اهضا

ًام داٍر ........................................................... :یک ًسخِ پایاى ًاهِ دریافت گزدیذ ٍ سهاى تزگشاری هَردقثَل است .

تاریخ ٍ اهضا

تحظیالت تکویلی

هؼاٍى آهَسشی ٍ

ٍاحذ تحظیالت تکویلی
ضوي تاییذ اهکاى دفاع ٍ آهادگی استاداى راٌّوا ٍ هشاٍر ٍ داٍراى خَاّشوٌذ است ًسثت تِ طذٍر هجَس دفاع اس پایاى ًاهِ یادشذُ ٍ دػَت
اس ّیات داٍراى اقذام فزهاییذ .درضوي خاًن  /آقای ..................................تِ ػٌَاى ًوایٌذُ تحظیالت تکویلی در جلسِ دفاع هؼزفی هی گزدد.
تاریخ ٍ اهضا

تکمیلی

واحد

تحصیالت

اًجام دفاع اس پایاى ًاهِ تا شزایط فَق هَرد تاییذ هی تاشذ.
تاریخ ٍ اهضا

ایي فزم تایذ حذاقل 20رٍس قثل اس دفاع تِ تحظیالت تکویلی هؤسسِ تحَیل دادُ شَد.
حضَر داًشجَ در جلسات دفاع اس پایاى ًاهِ  3داًشجَی کارشٌاسی ارشذ تا رشتِ تخظظی هزتثط قثل اس دفاع اس پایاى ًاهِ خَد الشاهی است .

