دانشگبه آصاد اسالمی واحذ شبهشود
فشم دسخواست دفبعیه اص پبیبن نبمه کبسشنبسی اسشذ

نسخه جذیذ 1397/12/01:

(مشاحل ریل الضامب ثه تشتیت و ثذون خذشه انجبم شود)
 -1اعالم آمبدگی دانشجو جهت انجبم دفبعیه و پیشنهبد داوسان توسط مذیشگشوه آموصشی:

 -1-1با سالم ي احتسام ایىجاوب ........................................................داوشجًی کازشىاسی ازشد زشتٍ  .....................................بٍ شمازٌ داوشجًیی  ........................................پایان وامٍ خًیش
زا تحت عىًان ..............................................................................................................................................................................................................................................
بٍ اتمام زساودٌ ام خًاَشمىد است دستًز فسمایید اقدامات الشم دز ایه خصًص صًزت گیسد.
تازیخ ي امضاء داوشجً:

شمازٌ تماس داوشجً.....................................:
 -2-1احتشامب گواهی می شود مشاحل انجبم کبس پبیبن نبمه دانشجوی فوق ثه اتمبم سسیذه و ثشگضاسی جلسه دفبعیه ثالمبنع می ثبشذ.
وام ي وام خاوًادگی استاد زاَىما..................................................:

وام ي وام خاوًادگی استاد مشايز..................................................:

تازیخ ي امضاء:

تازیخ ي امضاء:

ثه :معبونت محتشم علمی واحذ

احتسامابا عىایت بٍ تایید پایان وامٍ داوشجً تًسط اساتید محتسم زاَىما ي مشايز ،بدیىًسیلٍ اساتید ذیل جُت دايزی پــایــان وــامٍ مــرکــًز معـسفی می گسدود.
 -1داور داخلی :آقبی/خبنن دکتر ...............................هرتبه علوی -2 ................... :داور خبرجی :آقبی/خبنن دکتر ...............................هرتبه علوی................... :
نبم و نبم خبنوادگی هدیرگروه آهوزشی:
تازیخ ،مُس ي امضاء:

*مسئولیت همبهنگی جهت حضوس هیبت داوسان ثه عهذه مذیش گشوه و دانشجو می ثبشذ.
 -2اعالم تبسیخ دفبعیه اص طشیق مذیشگشوه 139......./......./........ :سوص  ...................سبعت...............

تبیید و اهضبء هدیر گروه آهوزشی

 -3تبییذیه حوصه سیبست دانشکذه :داوشجًی فًق بٍ لحاظ ضًابط ي مقسزات آمًششی مىعی بسای دفاعیٍ اش پایان وامٍ ودازد.
داوشجًی فًق بٍ لحاظ ضًابط ي مقسزات آمًششی مىعی بسای دفاعیٍ اش پایان وامٍ ودازد.
تبییدیه رئیس دانشکده
اهضبءکبرشنبس گروه آهوزشی

ههر و اهضبء رئیس اهور آهوزشی و پژوهش و فنبوری دانشکده

 -4تبییذیه حوصه معبونت اداسی و مبلی واحذ( .:طجقه همکف سبختمبن مشکضی)

مُس ي امضاء مالی (امًز شُسیٍ):

مُس ي امضاء صىديق زفاٌ:

-5دفتش اموس پبیبن نبمه هب ی دانشگبه( :طجقه سوم سبختمبن مشکضی)

تازیخ تصًیب شًزای گسيٌ ......................... :تازیخ تصًیب شًزای پژيَش ي فىايزی داوشکدٌ .......................... :کد :دازد

تازیخ اخر کد .........................

(تبیید و اهضبء کبرشنبس پژوهش)
 -6مشاجعه ثه دفتش اموس پبیبن نبمه هب جهت تحویل جواثیه داوسی( :طجقه سوم سبختمبن مشکضی)

**حذاقل صمبن الصم جهت تحویل پبسخ داوسی  7سوص ثعذ اص صذوس نبمه داوسی
 -7تهیه و تکمیل فشم "ة" و "ج" ثه همشاه پشینت و  CDآنهب و تحویل آن ثه دفتش اموس پبیبن نبمه هبی دانشگبه  5سوص قجل اص دفبعیه
(تبیید و اهضبء هسئول اهور پبیبى نبهه هبی دانشگبه)

 -9اخز مجوص ثشگضاسی دفبعیه اص مذیش پژوهش دانشگبه( :طجقه سوم سبختمبن مشکضی)

تبریخ و اهضبء

