بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی مرکز بین المللی تحصیالت تکمیلی بندر انزلی

فرم شماره 6

تأییدیه شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هم رشته



توجه  :این فرم پس از تکمیل به هنگام درخواست برگزاری جلسه دفاع به امور پژوهش و فن آوری ارائه شود

مشخصات دانشجو ( این قسمت تایپ شود ) :

مقطع تحصیلی  :کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی :

رشته تحصیلی :
جلسه اول :

دانشجوی فوق الذکر در جلسه دفاع از پایان نامه آقای  /خانم  ...............................................تحت عنوان
 ....................................................................................................................که در ساعت  ................مورخ /
 .....برگزار گردیده بود شرکت داشته

حضور فعال داشته

اينجانب  ..................................................................استاد راهنما

/

 139در ..............................................

است.
تائيد مي نمايم كه آقا  /خانم  ..................................در جلسه دفاع شركت نموده است .

استاد مشاور

استاد راهنما  :نام و نام خانوادگي

تاريخ

/

/

139

امضا

استاد مشاور  /داور  :نام و نام خانوادگي

تاريخ

/

/

139

امضا

جلسه دوم :
دانشجوی فوق الذکر در جلسه دفاع از پایان نامه آقای  /خانم  ...............................................تحت عنوان
 .............................................................................................................. ......که در ساعت  ................مورخ /
 .....برگزار گردیده بود شرکت داشته

حضور فعال داشته

اينجانب  ..................................................................استاد راهنما

/

 139در ..............................................

است.
تائيد مي نمايم كه آقا  /خانم  ...................................در جلسه دفاع شركت نموده است.

استاد مشاور

استاد راهنما  :نام و نام خانوادگي

تاريخ

/

/

139

امضا

استاد مشاور  /داور  :نام و نام خانوادگي

تاريخ

/

/

139

امضا

جلسه سوم :
دانشجوی فوق الذکر در جلسه دفاع از پایان نامه آقای  /خانم  ...............................................تحت عنوان ............................
 ...............................................................................................................که در ساعت  ................مورخ /
برگزار گردیده بود شرکت داشته

حضور فعال داشته

اينجانب  ....................................................استاد راهنما
استاد راهنما  :نام و نام خانوادگي
استاد مشاور  /داور  :نام و نام خانوادگي

/

 139در ..... ..............................................

است.

استاد مشاور

تائيد مي نمايم كه آقا  /خانم  ..................................................در جلسه دفاع شركت نموده است.

تاريخ
تاريخ

/
/

/
/

139
139

امضا
امضا

توجه  :دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مي بايست حداقل سه نوبت در جلسات دفاع از پايان نامه هاي برگزار شده براي ساير دانشجويان هم رشته شركت نموده و در نهايت گزارش حضور
در جلسات را پس از تاييد استادان مربوطه در همان روز به تاييد امور پژوهش و فناوري مركز برسانند ،اين برگه تا زمان اعالم آمادگي دانشجو براي دفاع در نزد وي باقي مانده و در زمان
تكميل فرم هاي تعيين زمان دفاع  ،براي ثبت در پرونده دانشجو به امور پژوهش و فناوري مسترد ميگردد.
تآييديه امور پژوهش و فناوري همزمان با برگزاری جلسه دفاع وقيد تاريخ و ساعت :
جلسه اول :

جلسه دوم :

جلسه سوم :

