فرم شماره 1
موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد

 .1دانشجو

«تائیدیه برگزاری جلسه دفاع»
استاد محترم راهنما جناب آقای  /سرکار خانم دکتر :
" به شماره دانشجویی
" دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته "
با احترام؛ به استحضار میرساند اینجانب "
" واحدهای اصلی تخصصی و جبرانی خود را با موفقیت به اتمام رساندهام و در نیمسال  ......سال تحصیلی  ..........پایان نامه
"
"و
خود را تحت عنوان "
" اخذ نموده و پس از تصویب و مراحل تدوین ،نگارش آن را به پایان رسانده و آماده دفاع میباشم .لذا
با مشاورت دکتر "
خواهشمند است در صورت امکان مراتب موافقت خود را اعالم فرمائید تا اقدامات مقتضی برای برگزاری جلسه دفاعیه معمول گردد.
نام و نام خانوادگی دانشجو:

 .3مدیر گروه

 .2استادان راهنما و مشاور

 .5وضعیت مالی

تاریخ و امضاء:

مدیر محترم گروه جناب آقای  /سرکار خانم دکتر:
بدینوسیله اعالم میگردد دانشجوی فوق ضمن مراجعه مستمر طی دورههای انجام مراحل پایان نامه آماده دفاع از پایان نامه خویش بوده و موارد
فوقالذکر مورد تائید اینجانب می باشد.
نام و نام خانوادگی استاد مشاور
نام و نام خانوادگی استاد راهنما
تاریخ و امضاء

تاریخ و امضاء

امور پژوهشی مؤسسه
بدینوسیله دانشجوی فوقالذکر جهت انجام امور دفاع معرفی میگردد .در ضمن آقای/خانم  ..................................به عنوان داور معرفی میگردد.
همچنین الزم است دانشجو قبل از مراجعه به پژوهش تائیدیه وضعیت آموزشی و مالی را اخذ نماید.
نام و نام خانوادگی استاد داور:
نام و نام خانوادگی مدیر گروه:
زمان پیشنهادی:
تاریخ:

 .4وضعیت آموزشی

آدرس رایانامه:

شماره تلفن ضروری دانشجو:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

ساعت:

گواهی میشود دانشجوی فوقالذکر از نظر آموزشی هیچ گونه مشکلی نداشته و برگزاری جلسه دفاعیه از نظر این حوزه
بالمانع می باشد.
مسئول رشته مؤسسه

مدیر آموزش یا مسئول تحصیالت تکمیلی مؤسسه

گواهی میشود دانشجوی فوقالذکر از نظر مالی هیچ گونه مشکلی نداشته و برگزاری جلسه دفاعیه از نظر این حوزه
بالمـانع می باشد.
امور مالی (امضاء و مهر)

صندوق رفاه دانشجویان (امضاء و مهر)

 ................رأس ساعت  .........با هماهنگی استادان راهنما ،مشاور ،داور و حوزه معاونت پژوهش و فناوری برگزار خواهد شد.

مؤسسه

 .6امور پژوهشی

بدینوسیله اعالم میگردد جلسه دفاعیه دانشجوی نامبرده با کد پایاننامه  ............................در روز  ...............تاریخ

کارشناس پژوهش
تاریخ و امضاء

مدیر پژوهش مؤسسه
تاریخ و امضاء

