
         

  15/06/94نسخه  كارشناسي ارشد فرم اعالم آمادگي دانشجو براي دفاع از پايان نامه    
    .داده شودبه دفتر تحصيالت تكميلي تحويل نامه همراه با دو نسخه پايان) يا قبل از موعدهاي تعيين شده(قبل از برگزاري جلسه دفاع يك ماه بايد اين فرم                             

  گرايش:                                          شماره دانشجويي:                                           نام و نام خانوادگي :     مشخصات  دانشجو:  
  آدرس پست الكترونيكي:               شماره تلفن:                              رشته و گرايش مقطع كارشناسي:                
  

  

  اعالم مي دارم.كارشناسي ارشد ..................... آمادگي كامل خود را براي دفاع از پايان نامه ...............اينجانب ....................:  درخواست دانشجو
    ......................................................................................................................................................................نسخه نهايي پايان نامه  با عنوان .......

  براي بررسي شوراي تحصيالت تكميلي، تعيين هيئت داوران و تعيين زمان برگزاري جلسه دفاع به پيوست تقديم مي گردد. 

را به طور كامل مي پذيرم. ت مستخرج از آنو مقاالخود همه قسمت هاي پايان نامه  صحت و اصالتاينجانب  مسئوليت 

  ام.در سيستم گلستان را تكميل نموده »كارشناسي ارشد طعمق هنامه نظرخواهي دانش آموختشپرس« همچنين

  :امضا                                    :  تاريخ                                                                        
  

  

      كارشناسي ارشد راهنماي پايان نامه /اساتيد..... استاد.................................................................................... /اينجانبان: اينجانبراهنما/اساتيد نظر استاد  
   . ايم/دادهبررسي قرار داده اممطالعه و ايشان را مورد  پايان نامه  ،........................................آقاي/ خانم .............  

 ،بلي      .محتواي  پايان نامه مورد تاييد است صحت و اصالت بر اساس اطالعات موجود      خير        
  بلي  مورد تاييد است.    )نگليسي و مراجع انگليسياچكيده طور خاص  به و(نامه پايانهاي قسمت همهنگارش      خير             
  بلي  گردد.   مجله/كنفرانس پذيرفته شده است. مشخصات آن در فرم مربوط ارائه ميمقاله مستخرج از اين پايان نامه در      خير             

  لطفا فقط يكي از دو گزينه زير را انتخاب فرماييد.                                                                
    .پايان نامه به شكل فعلي مورد تاييد و قابل دفاع است  
  با برگزاري جلسه دفاع  موافقم...................دارد ولي با توجه به محدوديت ........نياز اگرچه پايان نامه به كار بيشتري ..................    

  
  

  :امضا                                    :  تاريخ                                                                        
  

  :امضا                                    :  تاريخ                                                                        
  

  

 پايان نامه ،   ....................................آقاي/ خانم ..........كارشناسي ارشد  اينجانب ......................................... استاد مشاور پايان نامه از نظر  :مشاورنظر استاد   

            .استدفاع بالمانع جلسه  برگزاري  و بوده تاييد مورد
  :امضا                                    تاريخ:                                                                                                                         
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