
 ، تسویه حساب و تعیین تاریخ دفاع )ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد (دفاعاعالم آمادگی فرم 

 موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان

 اعالم آمادگی دانشجو  -1
 ........................................................با شماره دانشجویی ...........................................................دانشجوی رشته ...................................................اینجانب ........................

 .......را تحت عنوان : .............................................................................بدین وسیله آمادگی خود را برای دفاع از پایان نامه خود  ...................................شماره موبایل ..........

 ........اعالم و تعهد می نمایم .......................................................................................................................................................................................................................

 کلیه اطالعات خواسته شده را به صورت دقیق و خوانا و بدون خط خوردگی تحویل نمایم . -1

 تکمیلی تحویل نمایم . معاون پژوهشیروز قبل از تاریخ دفاع ، فرم تکمیل شده را به  7حداقل  -2

مشاور و داور به استاد راهنما ، با تایید در صورتی که به هر علت جلسه دفاع در زمان پیش بینی شده انجام نشود ، متعهد می شوم که با ذکر دالیل ، تقاضای خود را همراه  -3

 جهت تعیین تاریخ جدید دفاع ارائه نمایم . معاون پژوهشی 

 ، نسبت به ثبت مشخصات در سایت دانشگاه اقدام نمایم .  معاونت پژوهشی کمیل شده به قبل از تحویل فرم ت -4

 امضا دانشجو  تاریخ و                                                                                                                                 

 

 مشاور  ونظر استاد راهنما  -2
د را با دفاع از ............./)استاد مشاور (....................................................دانشجوی نامبرده ضمن تایید عنوان فوق موافقت خواینجانب ) استاد راهنما ( ..................................

 پایان نامه ایشان اعالم می نمایم .

 استاد راهنما   امضا استاد مشاور یا  و  تاریخ                                                                                                                                                                 

 

 مراجعه به آموزش موسسه جهت بررسی پرونده آموزشی  -3
نامه های صادره رعایت نموده  با سالم ، به اطالع می رساند پرونده آموزشی دانشجو بررسی و تمام مقررات مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد را با توجه به آخرین بخش

ا تاریخ .........................بالمانع می باشد . ضمنا کارنامه کنترل و است . هم چنین نامبرده کلیه دروس تخصصی را به جز پایان نامه با موفقیت گذرانده ، لذا دفاع از پایان نامه ت

 تایید شده ایشان ضمیمه گردیده است .

 آموزش موسسه  معاون یا مدیرامضا و مهر                                                                                                                                                                     

  

 مراجعه به کارشناسی شهریه جهت تسویه حساب شهریه -4
شهریه بررسی گردیده و در تاریخ .......................................تسویه حساب نمود. لذا دفاع از پایان نامه بال باسالم ، به اطالع می رساند وضعیت تحصیلی دانشجو از نظر مالی و 

 مانع است .

 و  تاریخمالی  امورامضا و مهر                                                                                                                                    

 

 مراجعه به معاون پژوهشی برای اخذ مجوز و تعیین روز و ساعت دفاع  -5
راهنما ، مشاور و داوران ) از لحاظ تاریخ و مجوز دفاع ( هماهنگ گردیده و مورد تایید است و  استادان  تشکیل جلسه ارزیابی از پایان نامه نامبرده در تاریخ ...............................با

 ان پیشنهادی جهت ارزیابی پایان نامه ایشان : داور

 ردند . .....................اعالم می گ...................../ خانم دکتر ............................یآقا -2................................./ خانم دکتر ........................................... یآقا -1

 تاریخ ، امضا و مهر معاون پژوهشی                                                                                                                                     

 

 پژوهشی و اخذ و تعیین محل دفاع  موسسه جهت بررسی پروندهمراجعه به معاون پژوهشی  -6

 شماره ................................ ....با کد اخذ شده به اطالع می رساند پرونده پژوهشی دانشجو مورد بررسی قرار گرفت . تاریخ تصویب پروپوزال نامبرده ..................................

 ه بالمانع است . در تاریخ ..................................می باشد لذا دفاع نامبرده از پایان نام

 شد . .............در نظر گرفته.............................................ساعت ......................................در محل ..............................تاریخ..................فضای مورد نیاز برای روز ....................

 معاون پژوهشی موسسه                                                                                                                                         


