تاریخ:
شماره:

فرم شماره 4

پيوست:

وزارت علوم تحقيقات و فناوری
موسسه آموزش عالی سينا

فرم اعالم آمادگی دانشجو جهت دفاع از پایان نامه
استادان راهنما و مشاور پایان نامه
اینجانب ........................................................ :به شماره دانشجویی............................... :کدملی ....................دارای پایاننامه مصوب گروه آموزشی
 ................................به تاریخ  ...............................دارای کد پایان نامه به شماره .................................................... :اعالم میدارم که پایان نامه خود را

تحت عنوان....................................................................................................................................................................................................... :
به راهنمایی .................................................... :و مشاورة ....................................... :به پایان رسانده و آماده دفاع از پایان نامه میباشم.
دارم
.
همچنین اینجانب در فرجه قانونی (شش ماهه) تمایل به ارائه مقاله
ندارم
خواهشمند است در این خصوص دستورات مقتضی صادر فرمایید.
پست الکترونیک دانشجو(الزامی است)

شماره تماس ضروری دانشجو

تاریخ  /امضاء دانشجو

احتراماً گواهی میشود باتوجه به بررسی صورت گرفته پایاننامه نامبرده فاقد اشکال و آماده دفاع است.
امضاء استاد مشاور

امضاء استاد راهنما

احتراما بدینوسیله ( ....................... -1داخلی) .............................. -2

(داخلی) ( .............................. -3خارجی) ( ................................ -4خارجی)

بهعنوان داوران جلسه دفاعیه پیشنهاد میگردند و تاریخ دفاع از پایاننامه  ....................................................................پیشنهاد میگردد.
تاریخ  /امضاء مدیر گروه

 )1درنیمسال  ...............درس پایاننامه را ثبت نام نموده وتا مورخ

/

/

 13مجاز به دفاع میباشد.

اداره آموزش و امتحانات

 )2این دانشجو اولین مرتبه در نیمسال  ...............اقدام به اخذ واحد پایاننامه نموده است.
 ) 3مشکل نظام وظیفه ندارند.

الف  :دارای کارت پایان خدمت است.

ب :دارای سنوات مجاز تحصیلی میباشد.

 )4پیش نیاز دروس کارشناسی را طبق( نظر مدیرگروه )گذرانده وکلیه دروس تئوری دوره ارشد رابا موفقیت به پایان رسانیده است.
 )5معدل وتعداد واحدهای درسی( .......واحد) ایشان کنترل ومانعی برای دفاع ندارد.
تاریخ  /امضاء مدیر آموزش

امور مالی

گواهی میشود دانشجو  .............................................کلیه هزینههای مربوط به شهریه مربوطه راپرداخت نموده و فاقد بدهی میباشد.
تاریخ  /امضاء کارشناس امور مالی

کارشناس امور
پژوهشی

با توجه به بررسی صورت گرفته پایاننامه ایشان دارای کد شناسایی و عنوان آن مطابق پیشنهاده(فرم شماره  )1میباشد.
تاریخ  /امضاء کارشناس امور پژوهشی
بدینوسیله گواهی میشود اینجانب فرم ابالغیه جلسه دفاع( فرم شماره  )33و یک نسخه از پایاننامه نهایی را تحویل گرفته و برای حضور در جلسه

استادان

دفاع در تاریخ و ساعت تعیین شده آمادگی دارم.
تاریخ و ساعت دفاع



استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور داخلی

استاد داور خارجی

ناظر

تاریخ و امضاء

تاریخ و امضاء

تاریخ و امضاء

تاریخ و امضاء

تاریخ و امضاء

 الزم به ذکر است که نیازی به تحویل یک نسخه از پایاننامه به ناظر جلسه نیست.
حوزه معاونت
پژوهش و
فناوری

با توجه به مراحل طی شده ،دفاع دانشجو بالمانع است.
تاریخ  /امضاء معاون پﮊوهش و فناوری

توجه  * :همراه با این فرم باید برگه کارنامه آموزشی پيوست گردد.
* این فرم پس از تكميل و اخذ امضاء ،جهت مراحل بعدی باید حداقل  1ماه قبل از تاریخ دفاع ،تحویل دفتر امور پایاننامه گردد.

