
 7 شماره فرم                                                  

 اسمه تعالیب

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسکو

 حوزه پژوهش و فناوری
 گردش کار اعالم آمادگی دانشجو برای دفاع از پایان نامه در نیمسال اول/دوم فرم پیش دفاع پایان نامه:

 توجه: فرم پیش دفاع آموزشی قبل از این فرم تکمیل و به اداره امتحانات تحویل داده شود.

 
 ……………………………………………… نام خانوادگی:.…………..…………… نام:، به بررسی های به عمل آمده از پرونده و وضعیت تحصیلی دانشجو ا توجهب -1

                      ......................سال تحصیلی  نیمسال دوم    دفاع از پایان نامه تا آخر نیمسال اول................................. رشته تحصیلی: ………….………… شماره دانشجویی:

 از نظر امتحانات و آموزش بالمانع است. در صورت عدم دفاع از پایان نامه در نیمسال تحصیلی اعالم شده، مجددا باید بررسی گردد.   

 

 

 تاریخ و امضاء مسئول آموزش                                                تاریخ و امضاء مسئول امتحانات                                                                                                   

 

 مان دفاع حداقل شش ماه پس از تصویب پایان نامه در شورای تحصیالت تکمیلی گروه / شورای پژوهشی()ز .…………………………………………تاریخ اخذ کد شناسایی پایان نامه  -2

 

 

 تاریخ و امضاء کارشناس تحصیالت تکمیلی

 

 مستندات پایان نامه مورد تایید بوده و دانشجو آماده دفاع از پایان نامه است. -3

 

 تاریخ و امضاء استاد مشاور                                                        تاریخ و امضاء استاد مدیر گروه                                               تاریخ و امضاء استاد راهنما                     

 

 

 شما به ..……………………………………… (خارجیسرکار خانم / جناب آقای )داور  ……………………..……………استادان محترم داور: سرکار خانم / جناب آقای )داور داخلی(  -4

 ....................................................................................................................................................تحت عنوان ……………………………………عنوان داور پایان نامه سرکار خانم/ آقای

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 انتخاب شده اید، لطفا اعالم نظر فرمایید.

 

 تایید و امضاء داور خارجی                                                تایید و امضاء داور داخلی                                                                                                                 

 

 با سالم، احتراماٌ با توجه به بررسی پرونده مالی دانشجو، دفاع از پایان نامه ایشان از نظر امور مالی بالمانع است.  -5

 

 مسئول امور شهریه                                                                                 اداره صندوق رفاه دانشجویان                                                                              

 

 تاییدیه دفتر جذب هیات علمی مبنی بر تحویل مدارک استاد )راهنما یا مشاور یا داور( خارج از دانشگاه -6

 تاریخ و امضاء رئیس دفتر  استخدام هیات علمی                                                                                                                                                                         

 

     ..............................................................................................مکان: .........................................ساعت:  ......................................................تاریخ دفاع:  -7

                

 رئیس اداره پزوهش  تاریخ و امضاء                                     تاریخ و امضاء مدیر گروه                                                                                                                 

 

      با توجه به بررسی های انجام شده دانشجو اجازه دفاع دارد. -8

 تاریخ و امضاء معاون پژوهش و فناوری                                                                                                                                                                                 


