موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
فرم شماره 7

فرم بر گزاری جلسه دفاع از پایاننامه كارشناسیارشد()M.Sc

مشاور تکمیل گردد

توسط استاد راهنما و استاد

نظر به اینکه خانم/آقای ،.................................................................دانشجوی دوره کارشناسیارشد رشتهی  ،...........................................به شماره دانشجویی
 ،..............................پایاننامه خود را با عنوان  ............................................................................................................................................................................به
اتمام رسانده ،موافقت خود را برای جلسه دفاع به قرار زیر اعالم میدارد.
ضمناً اساتید محترم داور به الویت زیر مشخص میگردند:
.1

.2

پژوهش

کارشناس

طرح پیشنهادی پایاننامهی فوق در جلسهی مورخ

/

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ و امضا

تاریخ و امضا

 13پژوهشی موسسه به تصویب رسیده است.

/

کارشناس پژوهش
تاریخ و امضا

کارشناس آموزش

خانم/آقای ،............................................به شمارهی دانشجویی ،............................................کلیهی واحدهای آموزشی دورهی کارشناسی ارشد
رشته  ...........................را با موفقیت گذرانده است .مراتب صرفاً جهت بالمانع بودن جلسهی دفاع تأیید میگردد.
کارشناس تحصیالت تکمیلی
تاریخ و امضا
معاونت پژوهشی

مدیر گروه آموزشی

با احترام ،حسب پیشنهاد استاد راهنما مبنی بر دفاع ،مورخه /

/

 13و اعالم آمادگی دانشجوی فوق ،اعضای کمیتهی داوران به شرح زیر ،اعالم میگردد .لطفاً

دستور فرمایید اقدام الزم را مبذول فرمایند:
زمان دفاع :روز  ،........................................................تاریخ ،.................................................. :ساعت.......................................... :
 -1استاد داور 1

 -2استاد داور 2
مدیر گروه
تاریخ و امضا

معاونت پژوهش

نظر به پیشنهاد مدیر گروه محترم ،جلسه دفاع نامبرده ،مورخه /

/

 13ساعت  .................و محل  .............................................برگزار گردد .ضمناً آقای /خانم

 ............................................بهعنوان نماینده تحصیالت تکمیلی معرفی میگردد.
معاون پژوهشی
تاریخ و امضا
احتراماً اینجانب  .........................................موافقت خود را به عنوان استاد داور جهت حضور در جلسه دفاع نامبرده ،مورخه

/

/

 ،13ساعت .................اعالم

(هماهنگی توسط دانشجو صورت پذیرد)

اساتید داور و نماینده تحصیالت تکمیلی

پژوهش

کارشناس

میدارم و همچنین فرم شماره  6پس از تکمیل تحویل دانشجو گردید.
داوراول
تاریخ و امضا
احتراماً اینجانب  .........................................موافقت خود را به عنوان استاد داور جهت حضور در جلسه دفاع نامبرده ،مورخه /

/

 ،13ساعت .................اعالم

میدارم و همچنین فرم شماره  6پس از تکمیل تحویل دانشجو گردید.
داور دوم
تاریخ و امضا
احتراماً اینجانب  .....................................موافقت خود را به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی جهت حضور در جلسه دفاع نامبرده ،مورخه  ،13 / /ساعت.................
اعالم میدارم.
نماینده تحصیالت تکمیلی
تاریخ و امضا
در تاریخ  ...........................................تحویل کارشناس پژوهش گردید.
امضاء کارشناس پژوهش

