*باسمٍ تعالی*
فرم مجًز دفاع از پایان وامٍ
مؤسسٍ آمًزش عالی کًشیار

هذيزيت هحتزم گزٍُ
استاد راٌّوا

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

استاد هشاٍر

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

ٍاحذ تحظیالت تکویلی

هذيزيت هحتزم گزٍُ
تا سالم احتزام؛ خاًن  /آقای  ........................................تِ شوارُ داًشجَيی  .................................کلیِ ٍاحذ ّای درسی (تِ جش پاياى ًاهِ ) هقطغ
کارشٌاسی ارشذ رشتِ  .................................را تا هؼذل کل  ...............گذراًذُ است.تزگشاری جلسِ دفاع اس پاياى ًاهِ تالهاًغ است .
ػٌَاى پاياى ًاهِ هَرد تايیذ است .
دادُ ّای آهاری را تحَيل دادُ است .

درطذ ّواًٌذی پاياى ًاهِ هَرد تايیذ است.
فزم حضَر در جلسات دفاع را تحَيل دادُ است.

تاريخ ٍ اهضا

تاريخ تظَية پزٍپشال ........................... :
ٍاحذ تايگاًی

هذيزيت هحتزم گزٍُ
تا سالم احتزام؛ پزًٍذُ آهَسشی خاًن  /آقای  .......................................تِ شوارُ داًشجَيی  .................................هقطغ کارشٌاسی ارشذ رشتِ .................................

تاريخ ٍ اهضا

تکویل هی تاشذ ٍ تزگشاری جلسِ دفاع اس پاياى ًاهِ تالهاًغ است .

ٍاحذ هالی

هذيزيت هحتزم گزٍُ
تا سالم احتزام؛ خاًن  /آقای ........................................تِ شوارُ داًشجَيی  .................................تاايي ٍاحذ تسَيِ حساب ًووَدُ ٍ تزگوشاری جلسوِ
تاريخ ٍ اهضا

دفاع ايشاى اس ًظز ايي ٍاحذ تالهاًغ است .
استاداى هذػَ تِ ػٌَاى داٍر پیشٌْادی تِ قزار سيز است .

هذيزگزٍُ

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

تخظض ...............................

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

تخظض ................................

استاداى داٍر

تِ پیَست يک ًسخِ پاياى ًاهِ جْت اظْارًظزدرخظَص پذيزش داٍری ٍتؼییي سهاى پیشٌْادی تقذين هی گزدد.

تاريخ ٍ اهضا

ًام داٍر ........................................................... :يک ًسخِ پاياى ًاهِ دريافت گزديذ ٍ سهاى تزگشاری هَردقثَل است .

تاريخ ٍ اهضا

ًام داٍر ........................................................... :يک ًسخِ پاياى ًاهِ دريافت گزديذ ٍ سهاى تزگشاری هَردقثَل است .

تاريخ ٍ اهضا

تحظیالت تکویلی

هؼاٍى آهَسشی ٍ

ٍاحذ تحظیالت تکویلی
ضوي تايیذ اهکاى دفاع ٍ آهادگی استاداى راٌّوا ٍ هشاٍر ٍ داٍراى خَاّشوٌذ است ًسثت تِ طذٍر هجَس دفاع اس پاياى ًاهِ يادشذُ ٍ دػَت
اس ّیات داٍراى اقذام فزهايیذ .درضوي خاًن  /آقای ..................................تِ ػٌَاى ًوايٌذُ تحظیالت تکویلی در جلسِ دفاع هؼزفی هی گزدد.
تاريخ ٍ اهضا

تکمیلی

ياحذ

تحصیالت

اًجام دفاع اس پاياى ًاهِ تا شزايط فَق هَرد تايیذ هی تاشذ.

ایه فرم بایذ حذاقل 02ريز قبل از دفاع بٍ تحصیالت تکمیلی مؤسسٍ تحًیل دادٌ شًد.
حضًر داوشجً در جلسات دفاع از پایان وامٍ  3داوشجًی کارشىاسی ارشذ با رشتٍ تخصصی مرتبط قبل از دفاع از پایان وامٍ خًد السامی است .

تاريخ ٍ اهضا

*مراحل اخذ مجوز دفاع از پایان نامه*

پس اس تکمیل پایان وامٍ ي تایید استاد راَىما ي مشاير ،فزم مجًس دفاع را اس استاد راَىما ي مشاير امضا بگیزید.
سپس کل مته پایان وامٍ خًد بجش فُزست ي مىابع را در ساماوٍ َماوىدجً ایزاوداک بارگذاری کىید .بزای ایه کار شما ویاس بٍ شىاسٍ
استاد راَىما دارید کٍ می تًاوید اس آمًسش تحصیالت تکمیلی دریافت کىید .راَىمای ثبت وام در ایه ساماوٍ در قسمت "فزم َا" در
ساماوٍ پژيَشی يتحصیالت تکمیلی مًجًد است.
پس اس آمادٌ شدن گشارش َماوىد جًیی شما اس ساماوٍ ایزاوداک ،در صًرتی کٍ درصد َماوىدجًیی شما مًرد پذیزش داوشگاٌ بًد،
با فزم مجًس دفاع امضا شدٌ تًسط استاد راَىما ي مشاير ،پزیىت گشارش َماوىدجًیی ي  CDدادٌ َای آماری خًد(در قالب فایل اکسل)
بٍ ياحد آمًسش مزاجعٍ کىید تا مزاحل بعدی صدير مجًس دفاع شما طی شًد.

واحد تحصیالت تکمیلی

