فرم شماره 5
فرم اعالم آمادگی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد
برای برگزاری جلسه دفاعیه و تقاضای بررسی وضعیت
تحصیلی وی

شناسه:
شماره:
تاریخ:
پیوست:

مدیریت تحصیالت تکمیلی
مدیریت محترم گروه...............................

با سالم و احترام ،نظر به اینکه آقای /خانم ..............................................دانشجووی اارشناسجا ارشج..........................................................به
شماره دانشوویا  ..................................................جهت دفاع از پایان نامه اعالم آمادگا نمجوده انج ،.نجما تاییج .مراتجر و ارسجا دو
نسخه از پایان نامه نجامررده تحجت عنجوان ..................................................................................................................بجه اطجالع مجا رسجان .در
صورت ع.م مغایرت با مقررات آموزشا نامررده با توجه به ا .دفاع اخذ ش.ه از معاونت پجووش حج.اا ر تجا تجاریخ..........................از
پایان نامه خود دفاع خواش .ارد.
نام و امضاء استاد راهنما
آموزش تحصیالت تکمیلی

با سالم
لطفا موارد آموزشا موردنیاز برای دفاع دانشوو بررسا شود.
مدیر گروه
مدیریت محترم گروه

با سالم و احترام
نمره تمام دروس در سیستم سماء وارده ش.ه است

نمره دروس...............در سیستم سماء وارده نش.ه است

دانشوو اخراج مشروطا نما باش.

دانشوود اخراج مشروطا ما باش.

عنوان پایان نامه با پیشنهادیه مصوب دقیقا مطابقت دارد

عنوان پایان نامه با پیشنهادیه مصوب دقیقا مطابقت ن.ارد

فرم شای تکمیل ش.ه تم.ی .سنوات در پرون.ه دانشوو قرار
دارد

فرم تم.ی .سنوات نیمسا ..............درپرون.ه دانشوو نما باش.

ونعیت تحصیلا دانشووی نامررده بررسا گردی .و بر اساس مواد فوق برگزاری جلسه دفاعیه مواز ما باش.
مواز نما باش.
*تذار :درصورت ع.م تأیی .شر یک از موارد ج.و فوق امکان برگزاری جلسه دفاع وجود ن.ارد.
لذا ح.اا ر تا یک شفته قرل از تاریخ دفاع توسط آموزش تحصیالت رسی.گا و اصالح شود.
امضاء و تاریخ /آموزش تحصیالت تکمیلی

معاونت پژوهش،فناوری و تحصیالت تکمیلی
دفاع از پایان نامه از لحاظ شهریه بالمانع میراش..
امضاء و تاریخ امور مالی و شهریه

فرم شماره 4
فرم گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
الف) مشخصات دانشوو:
نام و نام خانوادگا:
رشته تحصیلا:

شماره دانشوویا:
گرای :

ب) نوابط مربوطه به ارائه گزارش شای پایان نامه:
دانشوو بای .پس از تصویر نهایا طرح تحقیق ،شر ماه گزارش پیشرفت اار پایان نامه خود را تنظیم و در تاریخ مقرر پس از تایی.
استاد راشنما به آموزش تحصیالت تکمیلا تحویل نمای..
یادآوری:
در صورتیکه تاریخ تحویل گزارش با تأخیر انوام شود ،آموزش تحصیالت تکمیلا گزارش را به معاون پووش  ،فناوری و تحصیالت
تکمیلا موسسه ارجاع خواش .داد.

ج)گزارش پیشرفت فصل شای پایان نامه:
فصل

ردیف

عنوان

1

او

الیات تحقیق

2

دوم

ادبیات تحقیق

3

سوم

روش تحقیق

4

چهارم

توزیه و تحلیل داده شا

5

پنوم

نتیوه گیری و پیشنهادشا

نظر استاد راشنما
خیلا
نعیف

نعیف

متوسط

تاریخ:
خیلا
نعیف

امضاء:
نعیف

متوسط

تاریخ:
خیلا
نعیف

نعیف

متوسط

تاریخ:

خوب

خیلا
خوب

امضاء:
نعیف

متوسط

تاریخ:
خیلا
نعیف

خوب

خیلا
خوب

امضاء:

تاریخ:
خیلا
نعیف

خوب

خیلا
خوب

خوب

خیلا
خوب

امضاء:
نعیف

متوسط

خوب
امضاء:

خیلا
خوب

فرم شماره 1
پیشنهاد موضوع پایان نامه و تعیین استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد
م.یر محترم گروه آموزشا.............................
با سالم ،لطفا با درخواست اینوانر...........................................دانشووی رشته..........................................................................
به شماره دانشوویا .......... .................................در مورد مونوع و استاد راشنمای پیشنهادی بر مرنای الویت زیرموافقت فرمایی..
تاریخ و امضاء
موضوع های پیشنهادی
)1
)2
)3
استادان راهنمای پیشنهادی
نام و نام خانوادگا استاد

تخصص

مرتره علما

)1
)2
)3

مسئو محترم آموزش تحصیالت تکمیلا
مونوع پیشنهادی.................................................................................................................................................. ..........................
پایان نامه آقای /خانم..................................................پس از طرح در جلسه شورای آموزشا گروه مورخ .......................................
مورد تایی .قرار گرفت /نگرفت و استاد راشنمای پایان نامه سراار خانم  /جناب آقای...................................تعییا گردد.
تع.اد پایان نامه شای دفاع ش.ه استاد راشنما در ترم جاری......................:
تع.اد پایان نامه شای تحت راشنمایا استاد راشنما...................................:
امضای اعضای شورای گروه............................................)3...................................................)2................................................)1:
تاریخ  /نام و امضای م.یر گروه
رونوشت-1 :آموزش تحصیالت تکمیلا جهت درج در پرون.ه دانشوو -2گروه آموزشا -3معاونت پووش  ،فناوری و تحصیالت
تکمیلا

فرم شماره 7

فرم تعیین داوران ،ناظر و تاریخ دفاع
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد
تحصیالت تکمیلا
معاون محترم پژوهش ،فناوری و تحصیالت تکمیلی.............................

شماره:
تاریخ:
پیوست پایان نامه ،صورتجلسه و
پرونده دانشجو

با سالم و احترام ،به اطالع ما رسان .برابر نظر استاد راشنما ،پایان نامه خانم /آقای ...................................................
شماره دانشوویا.............................................
دانشووی اارشناسا ارش .رشته .......................................
تحت عنوان..........................................................................................................................................................
آماده دفاع ما باش ..پیشنهاد استاد محترم در خصوص تاریخ برگزاری و اعضاء شیات داوران در جلسه مورخ.....................
شورای گروه به شرح ذیل مورد تایی .قرار گرفت.
روز................................:تاریخ.......................................:ساعت..........................:محل........................:
عنوان

نام و نام خانوادگا

دانشگاه محل خ.مت /گروه

استاد راشنما
متخصص و صاحرنظر داخلا(داور)
متخصص و صاحرنظرخارجا(داور)
اعضاء شورای گروه
 -1نام و امضاء

-2نام و امضاء

-3نام و امضاء

-4نام و امضاء

.1استاد /اساتی .راشنما(رییس جلسه)حضور در جلسه الزاما است.
. 2دو نفر از بیا اعضای شیأت علما یا متخصصان و محققان برجسته اه یک نفر از آنها بای .خارج از گروه آموزشا به عنوان داور
انتخاب گردد حضور ایشان در جلسه الزاما است.
ترصره-2حضور نماین.ه تحصیالت تکمیلا(ناظر)در جلسه دفاعیه الزاما است.
ترصره -3اساتی .داور پایان نامه شای اارشناسا ارش .بای .دارای م.رک داترا بوده و فقط از دانشگاه شای معترر دولتا ،پیام نور و
مرااز علما -پووششا یا صنعتا معترر انتخاب شون..
ترصره-4توصیه ما شود اه گروه شای آموزشا توسعه یافته و با سابقه چن.یا ساله در تحصیالت تکمیلا و امور پووششا با رعایت
یکا از شروط زیر به جای داور خارج از گروه از داور داخل گروه استفاده انن..
الف -درصورتا اه تا زمان تصویر برگزاری جلسه دفاعیه در امیته تحصیالت تکمیلا گروه ،مقاله ای از پایان نامه در موالت
علما -پووششا یا  ISIپذیرفته قطعا شود.
ب -در صورتا اه  5دوره فارغ التحصیل در دوره اارشناسا ارش .ناپیوسته در رشته ای وجود داشته یا تع.اد اساتی .مرتره دانشیار
به باالی آن گروه در آن گرای ح.اقل  2نفر باش(.جایگزینا داور خارجا با داور داخلا بای .به تصویر شورای گروه برس.).
مدیر گروه
جناب آقای  /خانم داتر.................................................
با سالم ،خواششمن .است در تاریخ مذاور برای اداره و نظارت بر حسا اجرای جلسه دفاعیه به عنوان استاد ناظر جلسه دفاع
شرات فرمایی..
تحصیالت تکمیلی
رونوشت :گروه آموزشا – آموزش تحصیالت تکمیلا

معاون پژوهش ،فناوری و

تونیحات
 11روز قرل از دفاع دانشوو میرایست فرمهای تکمیل ش.ه اعالم آمادگا دفاع،
تعییا داوران ،پیشرفت اار  ،شرات در  3دفاع و فرم روایا (ایا فرم فقط
برای دانشوویان م.یریت است) را به آموزش دانشک.ه تحویل نمای .تا آموزش
بقیه فرمها را جهت حضور در جلسه دفاع آماده

نمای..

باسمه تعالی
فرم تأیید روایی پرسشنامه دانشجویان کارشناسی ارشد (رشته مدیریت)
الف) مشخصات دانشجو :
شماره دانشوویا...................................... :

نام و نام خانوادگا................................................................... :

گرای .......................................................... :

رشته تحصیلا......................................................................... :

ب) موضوع پایان نامه:
................................................................................. .............................................................................................................................

ج) تاییدیه روایی:
ردیف

نظر استاد

1

آقا/خانم داتر
............................

2

آقا/خانم داتر
............................

3

آقا/خانم داتر
............................

4

آقا/خانم داتر
............................

5

آقا/خانم داتر
............................

خیلا نعیف

تاریخ:

خیلا نعیف

تاریخ:

خیلا نعیف

تاریخ:

خیلا نعیف

تاریخ:

خیلا نعیف
تاریخ:

نعیف متوسط خوب

خیلا خوب

امضاء:

نعیف متوسط خوب

خیلا خوب

امضاء:

نعیف متوسط خوب

خیلا خوب

امضاء:

نعیف متوسط خوب

خیلا خوب

امضاء:

نعیف متوسط خوب
امضاء:

خیلا خوب

فرم شماره 6

گواهی شرکت در جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

گواشا ما شود:
آقای  /خانم .............................................دانشووی رشته.......................................به شماره دانشوویا.............................در جلسه دفاع پایان
نامه شای ذیل شرات داشته ان:.
ردیف

پووششگر

عنوان پایان نامه

تاریخ دفاع

محل تشکیل

امضاء استاد راشنما

1
2
3

اارشناس آموزش تحصیالت تکمیلا
تاریخ و امضاء
تونیحات:
*شر دانشووی ا ارشناسا ارش .موظف است ح.اقل در سه جلسه دفاع پایان نامه شرات و گواشا مربوطه را قرل از تعییا وقت
جلسه دفاع خود تحویل آموزش تحصیالت تکمیلا نمای ..در غیر اینصورت قادر به دفاع از پایان نامه خود نخواش .بود.
*شمراه داشتا ایا فرم در روز برگزاری جلسه دفاع الزاما است.
*رونوشت :آموزش تحصیالت تکمیلا جهت درج در پرون.ه دانشوو

م.ارک الزم جهت تشکیل جلسه دفاع پایان نامه
دانشوویان گراما ما بایست م.ارک زیر را در جلسه دفاع شمراه داشته باشن ..ب.یها است نقصان
در موارد زیر ،به معنای ع.م امکان تشکیل جلسه دفاع ماباش..
 .1فرم پیشرفت کار (سایر رشته ها)
 .2فرم تأیید روایی پرسشنامه (رشته مدیریت)
 .3کارنامه تحصیلی(قابل تهیه از آموزش دانشکده)
 .4مدرک کارگاه spss
 .5مدرک کارگاه مقاله نویسی
 .6فرم حضور در سه جلسه دفاع
 .7فرم اعالم نمره و صورتجلسه دفاع(قابل تهیه از آموزش دانشکده)
 .8همراه داشتن مقاله  baseپایان نامه
 .9سایر مقاالت منتشر شده و همایشها
 .11فرم تعیین داوران و اعالم آمادگی برای تشکیل جلسه دفاع

