کد فرمRES-07-01 :

موسسه آموزش عالی انرژی
بسمه تعالی

فرم مجوز دفاع از پايان نامه
مدیریت محترم دفتر تحصیلات تکمیلی

دانشجويي کارشناسی ارشد

با سلام و احترام به اطلاع مي رساند پايان نامه خانم  /آقاي
شماره دانشجويي

ورودي
با عنوان
که به پيوست ضميمه است آماده دفاع مي باشد.
استادان مدعو خارجي و داخلي و تاريخ برگزاري از نظر اينجانب به قرار زير پيشنهاد مي گردند:
تخصص
مرتبه دانشگاهي
 Oدکتر

از

به عنوان ممتحن داخلي

 Oدکتر

مرتبه دانشگاهي

تخصص

از

به عنوان ممتحن داخلي

 Oدکتر

مرتبه دانشگاهي

تخصص

از

به عنوان ممتحن خارجي

 Oدکتر

مرتبه دانشگاهي

تخصص

از

به عنوان ممتحن خارجي

تاريخ

ساعت پيشنهادي

روز

نام و امضاي استاد مشاور

نام و امضاي استاد راهنماي دوم

همچنين به استحضار مي رساند که هماهنگي براي مکان برگزاري در تاريخ

نام و امضاي استاد راهنما
نام و امضاي مشاور صنعتي
انجام شده است.

در محل

مدیر گروه ....................................................... :نام و نام خانوادگی و امضا:
مدیر محترم گروه
با سلام  ،با توجه به بررسي هاي انجام شده و طبق بند . . . . . . . .صورتجلسه شوراي پژوهشي ،برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه خانم/آقاي
با ذکر مورد
 ساير موارد
 بلامانع است  مقدور نيست .علت عدم امکان دفاع  :وضعيت آموزشي
داوران پيشنهادي از طرف شوراي پژوهشي با اولويت ذيل معرفي ميگردند.
به عنوان ممتحن داخلي
از
تخصص
مرتبه دانشگاهي
 -1دکتر
 -2دکتر

مرتبه دانشگاهي

تخصص

از

به عنوان ممتحن داخلي

 -1دکتر

مرتبه دانشگاهي

تخصص

از

به عنوان ممتحن خارجي

 -2دکتر

مرتبه دانشگاهي

تخصص

از

به عنوان ممتحن خارجي

نام و امضاي مدير تحصيلات تکميلي موسسه

تاريخ

کد فرمRES-07-01 :

موسسه آموزش عالی انرژی
استاد گرامی  :احتراما به پيوست يک نسخه پايان نامه جهت اظهار نظر در خصوص پذيرش داوري و تعيين زمان پيشنهادي تقديم مي گردد.

نام و امضاي مدير گروه:
نام داور:

يک نسخه پايان نامه دريافت گرديد .زمان برگزاري دفاع مورد قبول است .امضا

تاريخ

نام داور:

يک نسخه پايان نامه دريافت گرديد .زمان برگزاري دفاع مورد قبول است .امضا

تاريخ

توجه :در صورتيکه پايان نامه از نظر شما استاد محترم قابل دفاع نيست ،حداقل  2روز قبل از زمان دفاع نتيجه را به مدير گروه مربوطه اطلاع دهيد.
مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی موسسه
با سلام  ،با توجه به آمادگي استاد(ان) راهنما ،مشاور و داوران خواهشمند است نسبت به صدور مجوز دفاع از پايان نامه ياد شده و دعوت از هيات داوران
اقدام فرماييد.
تاريخ
نام و امضاي مدير گروه
محل برگزاري
تاريخ و ساعت برگزاري
مدير محترم گروه
با سلام ،ضمن تاييد امکان دفاع ،آقاي  /خانم دکتر
در جلسه دفاع معرفي مي شوند.

با مرتبه

از گروه

بعنوان نماينده تحصيلات تکميلي

مدير تحصيلات تکميلي موسسه
تذکر مهم :اين فرم بايد حداقل  51روز قبل از دفاع به تحصيلات تکميلي دانشکده تحويل داده شود.

-

رونوشت به ریاست محترم موسسه

-

رونوشت به معاونت محترم آموزشی

