هش
فرم اخذ مجوز آموزشي ژپو ي جهت دافع از اپیان انمه کارشناسي ارشد

ن
دا ش گاه آزاد اسالمي واحد بيرجند

نام و نام خانوادگی دانشجو ........................................................................................................................ :رشته............................................................................................................... :
عنوان پایاننا مه........................................................................................................................................................................................................................................................................... :
اینجانب .............................................به عنوان استاد راهنما ،با توجه به تکمیل و اتمام تحقیق پروژه فوق الذکر ،موافقت خود را جهت دفاع از پایاننامه اعالم مینمایم.
استاد راهنما
امضاء و تاریخ
اینجانب .........................................به عنوان استاد مشاور ،با توجه به تکمیل و اتمام تحقیق پروژه فوق الذکر ،موافقت خود را جهت دفاع از پایاننامه اعالم مینمایم.
استاد مشاور
امضاء و تاریخ
به :مدیر محترم گروه آموزشی ..................................
خالصه ای از سوابق آموزشی و تحصیلی دانشجوی مذکور به شرح جدول زیر اعالم می گردد.
سنوات تحصیلی............... :ترم

تعداد ترمهای مشروطی............. :

تعداد ترمهای مرخصی............ :

تعداد ترمهای حذف ترم...................... :

کل واحدهای قابل قبول........... :

کل واحدهای مؤثر................. :

معدل کل................................. :

معدل آخرین نیمسال............................. :

تعداد واحدهای جبرانی گذرانده:
........................

تعداد واحدهای انتخابی گذرانده:
..........................

تعداد واحدهای اصلی/تخصصی
گذرانده.............. :

وضعیت درس آشنایی با مبانی کامپوتر:
معاف
گذرانده

وضعیت درس آشنایی با قرآن
معاف
کریم :گذرانده

وضعیت درس وصایای حضرت
معاف
امام :گذرانده

وضعیت آموزشی دانشجو در حال حاضر:
نامشخص در انتظار رای شورا/کمیسیون

مهر و امضای تحصیالت تکمیلی

انتخاب پایان نامه

تمدید پایاننامه

مهر و امضای معاونت آموزشی

به :معاونت پژوهشی
به استحضار میرساند دانشجو ....................................................................بدهی نداشته و دفاع ایشان از نظر امور مالی تا تاریخ  ....................بالمانع می باشد.
تاریخ  ،نام،امضاء/کارشناس امور مالی واحد

تاریخ ،امضاء معاون اداری و مالی

اینجانب  ...............................به عنوان مدیر گروه ،با توجه به تکمیل و اتمام تحقیق پروژه فوق الذکر ،موافقت خود را با تشکیل جلسه ارزیابی اعالم نموده و آقایان/خانم ها:
...................................................................- 4................................................................-3..................................................................................-2...................................................................-1
را به عنوان استاد داور پیشنهاد مینمایم.
توجه :مدیر گروه  4نفر را به عنوان داور پیشنهاد میکند و  1یا  2نفر به عنوان داور نهایی در حوزه پژوهش انتخاب میگردد.

مدیر گروه
امضاء و تاریخ

پایان نامه آقا /خانم.....................................................جهت داوری ارجاع شده و داوران محترم در تاریخ ........................پایاننامه ایشان را قابل دفاع دانستهاند.
کارشناس امور پایاننامه
تاریخ ،نام و امضاء
کد پایاننامه دانشجو ............................................................که در تاریخ ........................اخذ گردیده است.

کارشناس امور پایاننامه ها
تاریخ ،نام و امضاء

تأییدیه حوزه پژوهش و فناوری
مدیر پژوهش واحد

معاون پژوهش و فناوری واحد

