
 
 پردیس فارابی

گواهی اعالم کفایت جهت دفاع از  پایان نامه کارشناسی ارشد  

شجو
ت دان

 درخواس

 .........................................................خانم  استاد/اساتید محترم راهنما جناب آقاي/ سرکار خانم .........................................................  و جناب آقاي/ سرکار

 خانم ......................................................... استاد/اساتید محترم مشاور  جناب آقاي/ سرکار خانم .........................................................  و جناب آقاي/ سرکار

سال  رشته ........................................  ورودي نیمسال .......... ارشداحتراما این جانب ............................................... دانشجوي دوره ........................... مقطع با سالم؛ 

 :خود را با عنوان  پایان نامه....... به شماره دانشجویی: ............................... و شماره تلفن همراه:  ............................... مراحل نگارش ........تحصیلی .

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

 باشم. و تحت راهنمایی/ مشاوره جنابعالی به پایان رسانیده و آماده دفاع از آن  می

 تاريخ و امضاء دانشجوخواهشمند است مراتب موافقت خود را اعالم فرمائید.                                                                         

شاور
ت اساتید راهنما و م

 موافق

 جهت دفاع از پایان نامه ارشد اعالم می گردد. ...................................................... آقاي/خانم دانشجومراتب آمادگی بدین وسیله 

 ي دوم )در صورت وجود( : نام و نام خانودگی استاد راهنما نام و نام خانودگی استاد راهنماي اول:                                         

 تاریخ:                                امضاء :                                         تاریخ:                                امضاء :

 

 دوم )در صورت وجود( : مشاورنام و نام خانودگی استاد  نام و نام خانودگی استاد مشاور اول )درصورت وجود(:                      

 تاریخ:                                امضاء :                                         تاریخ:                                امضاء :

ت
ت . 

ی و 
ت آموزش

س اداره خدما
ی و رئی

ش، امور مال
س آموز

 تأيید کارشنا

 (        خیر )گذرانده  بلی                 ( دانشجو دروس جبرانی دارد؟1

  بلی  ( دانشجو دروس دوره  را مطابق برنامه درسی گذرانده است؟                       2

  بلی                   ( کارنامه دانشجو مورد تائید است؟  3

 ده                                                  تاريخ و امضانام و نام خانوادگی کارشناس برنامه ريزی دانشک                                                                   



بلی 

 ه است.نامبرده در .......................جلسه کرسی نظریه پردازي و ........................... جلسه دفاع از پایان نامه ارشد شرکت نمود

 است. از لحاظ آموزشی بالمانعدانشجو تا پایان نیمسال ................................................ دفاع بدین وسیله گواهی می گردد 
                                 

 تاريخ و امضاء                                                          کارشناس آموزش نام و نام خانوادگی                                                                                   

....... .......................................................  خانمبا توجه به درخواستتت آقاي /  

  
                                           

 دستور اقدام الزم صادر گردید. معاون محترم دانشکده .................. با توجه به احراز شرایط دفاع از پایان نامه، در خصوص تعیین داوران و تاریخ دفاع
 

   تاريخ و امضاء                                            آموزش و تحصیالت تکمیلی خدمت  رئیس اداره نام و نام خانوادگی 
 

صدور مجوز دفاع
 

و همچنین مصوبه شوراي پژوهشی دانشکده بدین وسیله مجوز برگزاري جلسه دفاع با   راهنما و مشاور موافقت اساتید مراتب فوق و آمادگی دانشجو و  نظر به

 حضور اساتید راهنما و مشاور و همچنین افراد نامبرده ذیل در تاریخ .............. ساعت ........ صادر می گردد.

 نام و نام خانوادگی اساتید داور:

 جلسه دفاع: نام و نام خانوادگی نماینده تحصیالت تکمیلی در

 نام و نام خانوادگی و امضای معاون علمی و رئیس شورای پژوهشی دانشکده ..................
 

 تحویل این گواهی همراه با صورت جلسه دفاع از پایان نامه به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی الزامی است.


