فرم شماره 25 :
مشخصات دانشجو :

(اعالم امادگی دفاع )

 02روز قبل از دفاع جهت گرفتن نوبت و رزرف سالن مراجعه فرمایید

نام و نام خانوادگی  ................................................................................ :نام رشته  .................................................................... :شماره دانشجویی ..................................................... :

اعالم استاد راهنما :

اينجانب  ........................................................................................................................... :پايان نامه را بررسی نمودم ،لذا اعالم ميگردد كه دانشجو ميتواند
/

و برگزاري جلسه دفاع در تاريخ

پيشنهاد ميگردد

/

نميتواند

دفاع نمايد

امضاء و تاريخ

اعالم استاد مشاور :

اينجانب  ................................... .................................................................................................. :پايان نامه را بررسی نمودم ،لذا اعالم ميگردد كه دانشجو ميتواند
دفاع نمايد و برگزاري جلسه دفاع در تاريخ
.1

/

/

نميتواند

پيشنهاد ميگردد

ميتوانم در جلسه دفاع شركت نمايم

.2

نميتوانم شركت نمايم

بنابراين نماينده پژوهش ميتواند غيبت اينجانب را منظور نمايد و كارگزينی طبق قوانين  05درصد حق الزمه را پرداخت نمايد

.3

نميتوانم شركت نمايم

،لذا به اقاي  /خانم  ................................................................................................بصورت كتبی وكالت ميدهم كه از طرف اينجانب فرم هار ا امضاء

نمايد ،
امضاء و تاريخ

ضمن اينكه كاركزينی اختيار خواهد داشت ميزان حق الزمه را به نسبت الزم پرداخت نمايد

مدیر محترم گروه گروه آموزشی
با سالم :

احتراما به اطالع ميرساند بر اساس بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه در رابطه با انتخاب اساتيد داور به شرح ذيل اقدام شود:
 .1اسات يد انتخابی براي داوري بايستی داراي مدرک دكتري و حداقل مرتبه علمی استادياري باشند در غير اينصورت برگزاري جلسه دفاع مقدور نمی باشد.
 .2در انتخاب  2استاد داور دقت شود در مرحله اول  :نفر اول و دوم از داخل گروه اموزشی رشته مرتبط انجام شود ،در غير اينصورت در صورت كمبود ،نفر دوم (خارج از گروه اموزشی
اما در واحد دانشگاهی ارسنجان باشد) در مرحله دوم در صورت عدم وجود استاد داور دوم در واحد،جهت انتخاب ان خارج ار واحد دانشگاهی با همكاهنگی و مجوز معاون يا مدير
پژوهشی واحد صورت ميگيرد
 .3نام اساتيد داور بايستی بصورت محرمانه به حوزه پژوهش (مديرپژوهش يا كارشناس پژوهش)اعالم گردد
معاون  /مدير حوزه پژوهش واحد

تایید و امضاء مدیر گروه آموزشی

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد -ارسنجان
احتراما به استحضار ميرساند ،بر اساس اعالم اساتيد محترم راهنما و مشاور ،پايان نامه از نظر پيشرفت كار توسط دانشجو مورد مطالعه و بررسی كامل قرار گرفته ،نواقص و اشكاالت آن نيز
تصحيح شده و با موفقيت به اتمام رسيده است .لذا جهت برگزاري جلسه دفاع آماده می باشد
 .4ب رگزاري جلسه دفاع در روز

 .......... ...............................................به تاريخ :

/

/

و در ساعت

تعيين ميگردد

/

 .0داور جلسه اين دانشجو به صورت محرمانه به ان مديريت محترم اعالم خواهد شد.
 .6چكيده انگليسی و فارسی دانشجو توسط استاد راهنما بررسی گرديده ،بنابرين ميتواند دفاع نمايد.
نام و نام خانوادگی مدير گروه

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

تاريخ امروز :

/

/

امضاء

