بخش دوم
مراحل اجرايي پايان نامه

الف:گردش کار مراحل اجرايي پايان نامه
مرحله اول :انتخاب موضوع پايان نامه ،تصويب و ثبت آن
دانشجو پس از تعيين استاد راهنما (فرم ت ت  )1بايستي پس از نيمسال اول و قبل ازآغاز نيمسال
سوم تحصيلي ،موضوع پايان نامه اي که عالقمند به انجام آن است را انتخاب کرده باشد(فرم ت
ت  .)2با تاييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه ،و اعالم معاونت تحصيالت تکميلي به رئيس
دانشکده مربوطه (فرم ت ت  ، )3موضوع پايان نامه قطعيت

مي يابد.

مرحله دوم :دريافت ابالغ ،شروع تحقيق و تدوين پايان نامه
ابالغ تصويب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد به دانشجو و اساتيد راهنما و مشاور ،از طرف
رئيس دانشکده مربوطه و پس از دريافت فرم ت ت  3از معاونت تحصيالت تکميلي دانشگاه ،صادر
مي گردد .در صورتيکه دانشجو قادر نباشد در موعد مقرر از پايان نامه دفاع نمايد مي بايست با
تکميل (فرم ت ت  )4نسبت به تمديد مهلت دفاع اقدام نمايد .اين مرحله با نامه استاد راهنما به
مدير گروه و اعالم آمادگي دانشجو براي دفاع از پايان نامه ،و نيز بررسي وضعيت آموزشي
دانشجو جهت اخذ مجوز دفاع (فرم هاي ت ت  5و ت ت  ،)6پايان مي پذيرد.

مرحله سوم :صدور مجوز دفاع ،دعوت از هيات داوران ،برگزاري جلسه دفاعيه و
تنظيم صورت جلسات
مراحل صدور مجوز دفاع از پايان نامه با پيشنهاد استاد راهنما و تاييد مدير گروه و رئيس دانشکده
(فرم ت ت  )7شروع و با تاييد معاونت تحصيالت تکميلي پايان مي پذيرد (فرم ت ت .)8
جلسه دفاع از پايان نامه پس از ارسال دعوتنامه به هيات داوران و نماينده تحصيالت تکميلي
دانشگاه از طرف رئيس دانشکده مربوطه (فرم ت ت  )9برگزار مي شود .دانشجو مي بايست
حداقل يک هفته قبل از جلسه دفاع نسبت به تکثير و نصب اعالميه برگزاري جلسه دفاع (فرم ت

ت  )10اقدام نمايد .نتايج ارزشيابي پايان نامه توسط داوران (فرم ت ت  )11و صورتجلسه دفاع
از پايان نامه (فرم ت ت  )12پس از برگزاري مراسم ،به مدير گروه تسليم مي شود .نماينده
تحصيالت تکميلي پس از اتمام جلسه دفاع گزارش جلسه را طي (فرم ت ت  )13به معاونت
تحصيالت تکميلي دانشگاه اعالم مي نمايد .دانشجو مي تواند پس از فارغ التحصيلي و تسويه
حساب (فرم ت ت  )14با تکميل (فرم ت ت  ) 15نسبت به دريافت هزينه پايان نامه اقدام نمايد.

ب :نمودار مراحل اجرايي پايان نامه
عنوان

مرحله

شماره فرم

اول

تعيين استاد راهنما

تت1

دوم

درخواست تصويب موضوع پايان نامه

تت2

سوم

دريافت ابالغيه موضوع پايان نامه توسط دانشجو و اساتيد

تت3

راهنما و مشاور
چهارم

درخواست تطويل دوره کارشناسي ارشد در شرايط استثنايي

تت4

پنجم

اعالم آمادگي دانشجو براي دفاع از پايان نامه

تت5

ششم

بررسي پايان نامه دانشجو جهت مطابقت با مفاد راهنماي پايان

تت6

نامه
هفتم

درخواست مجوز دفاع از پايان نامه

تت7

هشتم

صدور مجوز دفاع از پايان نامه

تت8

نهم

دعوت از هيات داوران توسط رئيس دانشکده

تت9

دهم

تکثير و نصب اعالميه جلسه دفاع توسط دانشجو

ت ت 10

يازدهم

تکميل فرم ارزشيابي پايان نامه توسط داوران

ت ت 11

دوازدهم تنظيم صورتجلسه دفاع از پايان نامه
سيزدهم

گزارش نماينده تحصيالت تکميلي دانشگاه از جلسه دفاع

چهاردهم تکميل فرم تسويه حساب توسط دانشجو

ت ت 12
ت ت 13
ت ت14

پانزدهم

درخواست هزينه پايان نامه کارشناسي ارشد

ت ت15

ج :انواع فرمها

در اين قسمت از دفترچه راهنما ،انواع فرمهايي که در طي دوره
تحصيالت تکميلي مورد استفاده قرار مي گيرند معرفي گرديده اند.

بسمه تعالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري

فرم تعيين استاد راهنما
استاد گرامي جناب آقاي/سرکار خانم
احتراماً ،بدينوسيله از جنابعالي درخواست مي شود موافقت خود را با پذيرش مسئوليت استاد
راهنمايي پروژه کارشناسي ارشد اينجانب
به شماره دانشجويي

دانشجوي رشته
اعالم فرمائيد.

امضا و تاريخ
مدير محترم گروه
احتراماً ،بدينوسيله موافقت خود را با درخواست آقاي/خانم
در خصوص پذيرش مسئوليت راهنمايي پروژه کارشناسي ارشد نامبرده اعالم مي
دارم .

و

نام

نام

خانوادگي

راهنما:

استاد

امضا و تاريخ
رئيس محترم دانشکده
احتراماً ،به استحضار مي رساند واگذاري مسئوليت راهنمايي پروژه کارشناسي ارشد آقاي/خانم
به آقاي /خانم دکتر

دانشجوي رشته
در جلسه مورخ

مورد موافقت  / مخالفت  قرار

گروه

گرفت.
و

نام

نام

خانوادگي

گروه

مدير

امضا و تاريخ
معاون محترم تحصيالت تکميلي دانشگاه
احتراماً ،به استحضار مي رساند واگذاري مسئوليت راهنمايي پروژه کارشناسي ارشد آقاي /خانم
به

دانشجوي رشته

آقاي/

خانم

دکتر

در جلسه مورخ
شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده مورد موافقت / مخالفت قرار گرفت .خواهشمند است
دستور فرمائيد موضوع در شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه بررسي و نتيجه به اين دانشکده
اعالم گردد.
نام

و

نام

خانوادگي

رئيس

دانشکده

امضا و تاريخ
رئيس محترم دانشکده
احتراماً ،بدينوسيله به اطالع مي رساند که درخواست آن دانشکده در خصوص تعيين استاد
راهنماي دانشجو آقاي /خانم
در جلسه مورخ
دانشگاه مطرح و مورد موافقت / مخالفت قرار گرفت.
معاون تحصيالت تکميلي دانشگاه

شوراي تحصيالت تکميلي

امضا و تاريخ
رونوشت :کارشناس تحصيالت تکميلي جهت اطالع و اقدام الزم

بسمه تعالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري

فرم درخواست تصويب موضوع پايان نامه
1

مشخصات دانشجو ،اساتيد راهنما و مشاور

الف :مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگي

شماره دانشجويي

رشته

دانشکده

تحصيلي
ب :مشخصات اساتيد راهنما و مشاور:
مسئوليت

نام و نام خانوادگي

مرتبه
علمي

تخصص

دانشگاه و دانشکده محل
خدمت

استاد راهنما
استاد مشاور
ج :محل امضا و تاريخ:
استاد راهنما

2

کليات طرح

الف -عنوان به فارسي :

ب -عنوان به انگليسي :

استاد مشاور

دانشجو

ج -کليد واژه به فارسي :

د -کليد واژه به انگليسي:

ه -نوع طرح :

3

بنيادي 

کاربردي 

اطالعات تفصيلي طرح

الف :کليات تحقيق (مقدمه  ،بيان مسئله و اهميت آن)

ب :پيشينه تحقيق

توسعه اي 

ج :هدف از اجراي طرح و کاربرد نتايج

د :روش اجرا (شامل :جامعه و نمونه آماري ،روش نمونه گيري ،ابزار تحقيق ،روش جمع
آوري اطالعات و چگونگي تجزيه و تحليل آنها)

ه :منابع و مؤاخذ

4

مراحل تصويب موضوع پايان نامه

موضوع پايان نامه آقاي /خانم
در جلسه مورخ

تحت عنوان
بررسي و مورد تصويب قرار گرفت/ 

گروه

نگرفت 
نام و نام خانوادگي مدير گروه
موضوع پايان نامه مذکور در جلسه مورخ

امضا و تاريخ
شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده

بررسي و مورد تصويب قرار گرفت / نگرفت 
نام و نام خانوادگي رئيس دانشکده
موضوع پايان نامه مذکور ،در جلسه مورخ

امضاء و تاريخ
شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه

بررسي و مورد تصويب قرار گرفت / نگرفت
معاون

تحصيالت

تکميلي

دانشگاه
امضاء و تاريخ
در تاريخ

پايان نامه با شماره

در دفتر تحصيالت تکميلي دانشگاه

ثبت گرديد.
کارشناس تحصيالت تکميلي دانشگاه

امضاء و تاريخ

بسمه تعالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري

فرم ابالغيه تصويب موضوع پايان نامه
رئيس محترم دانشکده
با سالم

احتراما ،عطف به نامه شماره

آن

مورخ

دانشکده ،بدينوسيله به اطالع مي رساند که موضوع پايان نامه آقاي /خانم
به شماره دانشجويي

دانشجوي رشته
تحت
عنوان:
به
راهنمايي:
و به مشاور:

شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه مطرح و مورد

در جلسه مورخ
تاييد قرار گرفت.

ضمنا مطابق با آيين نامه تحصيالت تکميلي دانشگاه ،دانشجوي مذکور مي بايست ضمن رعايت
شيوه نامه تهيه پايان نامه کارشناسي ارشد ،حداکثر تا تاريخ

از پايان نامه خود دفاع

نمايند .خواهشمند است ترتيبي اتخاذ نمائيد تا موضوع در اسرع وقت و به نحو مقتضي به اطالع
دانشجو و اساتيد راهنما و مشاور ايشان رسانده شود.

معاون
تکميلي دانشگاه
امضاء

رونوشت :کارشناس تحصيالت تکميلي جهت اطالع و اقدام الزم

تحصيالت

بسمه تعالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري

فرم توجيه تطويل دوره
استاد گرامي
دانشجوي رشته

احتراماً ،اينجانب
با شماره دانشجويي

که در حال اجراي پروژه کارشناسي ارشد خود تحت نظارت جنابعالي مي باشم ،بنا به داليلي
که ذيالً ارائه مي شود قادر به دفاع از پايان نامه خود در موعد مقرر نبوده و خواهان تطويل
دوره کارشناسي ارشد به مدت

ماه مي باشم.

داليل:

امضا و تاريخ
مدير محترم گروه
استاد راهنماي دانشجوي

احتراماً ،اينجانب

فوق الذکر ضمن تائيد موارد فوق ،با تطويل دوره کارشناسي ارشد نامبرده به مدت
ماه موافق مي باشم.

امضا و تاريخ

رياست محترم دانشکده
احتراماً درخواست دانشجوي مذکور در جلسه مورخ

گروه

مطرح و با تطويل دوره کارشناسي ارشد وي به مدت
موافقت بعمل آمد  / درخواست نامبرده مورد موافقت قرار نگرفت 
نام و نام خانوادگي مدير گروه
امضا و تاريخ
معاون محترم تحصيالت تکميلي دانشگاه

ماه

شوراي تحصيالت تکميلي

احتراماً  ،درخواست دانشجوي مذکور در جلسه مورخ

ماه موافقت

دانشکده مطرح و با تطويل دوره کارشناسي ارشد وي به مدت

بعمل آمد  / درخواست نامبرده مورد موافقت قرار نگرفت  .خواهشمند است دستور فرمائيد
موضوع در شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه مطرح و نتيجه به اين دانشکده اعالم گردد.
امضا و

نام و نام خانوادگي رئيس دانشکده
تاريخ
رئيس محترم دانشکده
احتراماً ،عطف به نامه شماره

درخواست تطويل دوره

مورخ

کارشناسي ارشد آقاي /خانم
در جلسه مورخ

شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه مطرح و با تطويل دوره

مذکور به مدت

ماه موافقت گرديد  /درخواست نامبرده مورد موافقت قرار

نگرفت 
معاون
تحصيالت تکميلي دانشگاه
امضاءو تاريخ
رونوشت :کارشناس تحصيالت تکميلي جهت اطالع و اقدام الزم

بسمه تعالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري

فرم بررسي وضعيت آموزشي دانشجو
جهت صدور مجوز دفاع از پايان نامه
مدير محترم گروه
احتراماً ،به استحضار مي رساند که آقاي /خانم

دانشجوي رشته

به

شماره دانشجويي
که پايان نامه خود را با راهنمايي اينجانب به اتمام رسانده است ،جهت
دفاع از پايان خود آمادگي الزم را دارند .لذا ضمن ارسال يک نسخه از پايان نامه نامبرده،

نام

خواهشمند است دستور فرمائيد اقدامات الزم را مبذول نمايند.

امضا و تاريخ

و نام خانوادگي استاد راهنما
معاون محترم آموزشي دانشکده

استاد راهنماي محترم دانشجو

احتراماً ،درخواست آقاي/خانم

مورد تائيد اينجانب مي باشد ،خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع بررسي و نتيجه به اينجانب
اعالم گردد.
نام و نام خانوادگي مدير گروه
امضا و تاريخ
کارشناس محترم تحصيالت تکميلي دانشکده

آقاي /خانم

مقتضي است پرونده آموزشي و سوابق مربوط به اخذ پايان نامه آقاي/خانم
را با توجه به آيين نامه هاي مربوطه بررسي ،و پس از

دانشجوي رشته

ارزيابي نسخه پايان نامه نتيجه را به اينجانب گزارش نمايند.
نام و نام خانوادگي معاون آموزشي دانشکده
امضا و تاريخ
معاون محترم آموزشي دانشکده
با توجه به بررسي هاي انجام شده ،برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه آقاي /خانم
بال مانع است □
با توجه به :وضعيت پايان نامه□ وضعيت آموزشي□ تحويل مقاله □ موارد ديگر □

مقدور

نيست□
ضمناً فرم بررسي پايان نامه (ت ت  )6پيوست مي باشد.
نا م و نام خانوادگي کارشناس تحصيالت تکميلي دانشکده
وتاريخ

امضاء

بسمه تعالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري

فرم بررسي پايان نامه جهت مطابقت
با مفاد راهنماي تدوين پايان نامه
عنوان

رديف
1

پايان نامه بصورت pdf

2

پايان نامه بصورت  wordيا نرم افزار رايج

3

صفحه تاييديه اعضا کميته (فارسي)

4

صفحه تاييديه اعضا کميته (انگليسي)

5

صفحه تقديم

6

صفحه سپاسگزاري

7

صفحه چکيده فارسي

8

صفحه چکيده انگليسي

9

صفحه فهرست مطالب

10

صفحه فهرست جداول

11

صفحه فهرست شکل ها و تصاوير

12

صفحه فهرست نشانه هاي اختصاري

13

متن پايان نامه (شامل)

13-1

 -مقدمه

13-2

 -مروري بر تحقيقات انجام شده

13-3

 -روش انجام کار

13-4

 -نتايج  ،بحث و پيشنهادها

14

 -منابع(شامل)

14-1

 -کتاب

کامل

ناقص

فاقد

14-2

 -منابع اينترنتي

14-3

 -مقاله

15

پيوستها

16

چکيده انگليسي بصورت pdf

17

چکيده انگليسي بصورت  wordيا نرم افراز رايج

18

چکيده فارسي بصورت pdf

19

چکيده فارسي بصورت  wordيا نرم افزار رايج

با توجه به بررسي به عمل آمده:

 -1پايان نامه مطابق با مقررات آيين نامه مي باشد 

 -2پايان نامه بنا به ايرادات فوق الذکر مطابق با مقررات آيين نامه نمي باشد 
امضاء

نا م و نام خانوادگي کارشناس تحصيالت تکميلي دانشکده
وتاريخ

بسمه تعالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري

فرم درخواست مجوز دفاع از پايان نامه
مدير محترم گروه
احتراما ،با توجه به اينکه پايان نامه آقاي/خانم

دانشجوي رشته

به

شماره دانشجويي
تحت عنوان:
آماده دفاع بوده ،خواهشمند است اقدام الزم معمول فرماييد .اساتيد مدعو خارجي و داخلي به
ترتيب اولويت و تاريخ برگزاري پيشنهادي اين جانب به شرح ذيل مي باشد:
مسئوليت

نام

و

خانوادگي

نام مرتبه دانشگاهي

دانشگاه

منتخب گروه

اساتيد

ممتحن -1

داخل

-2

□
□

اساتيد

ممتحن -1

خارج

-2

□
□
تاريخ و ساعت پيشنهادي:

نام استاد مشاور پايان نامه :

نام و نام خانوادگي استاد راهنما:
امضا و تاريخ
رئيس محترم دانشکده
احتراماً به استحضار مي رساند درخواست آقاي/خانم
دانشجوي فوق الذکر در جلسه مورخ

گروه

استاد راهنماي محترم
مطرح و مورد تائيد قرار

گرفت.خواهشمند است نسبت به صدور مجوز دفاع از پايان نامه فوق و دعوت از هيات داوران
منتخب هماهنگي هاي الزم را مبذول فرماييد.
محل برگزاري:

تاريخ و ساعت برگزاري:
نا م و نام خانوادگي مدير گروه
امضا و تاريخ
معاون محترم تحصيالت تکميلي دانشگاه

احتراما ضمن ارسال فرم بررسي وضعيت آموزشي دانشجوي فوق الذکر (فرم شماره ت ت ،)5
به استحضار مي رساند که اين دانشکده آماده برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه به شرح فوق
مي باشد .خواهشمند است ضمن بررسي موضوع و صدور مجوز دفاع ،نسبت به معرفي نماينده
تحصيالت تکميلي دانشگاه ،جهت شرکت در جلسه دفاع و تنظيم صورتجلسات اقدام فرماييد.
ضمناً افراد پيشنهادي اين دانشکده بعنوان نماينده تحصيالت تکميلي به شرح ذيل مي باشند:
نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

نام و نام خانوادگي رئيس دانشکده

دانشکده و گروه محل خدمت

امضاء

وتاريخ
بين تاريخ تنظيم اين درخواست توسط استاد راهنما و تاريج دفاع ،بايد حداقل  15روز فاصله
باشد

بسمه تعالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري

فرم صدور مجوز دفاع از پايان نامه
رئيس محترم دانشکده
احتراماً ،عطف به نامه شماره
خصوص

مورخ

 ،در

درخواست مجوز دفاع از پايان نامه آقاي/خانم

دانشجوي کارشناسي ارشد رشته

به شماره دانشجويي

،با توجه به

اعالم نظر کارشناسان مربوطه ،دانشجوي مذکور مجاز به دفاع از پايان نامه خود مي باشد.
موافقت مي گردد 
بنا به داليل زير مخالفت مي گردد 
مشروط به اصالحات ذيل ،موافقت مي گردد 
ضمناً آقاي /خانم دکتر
عنوان نماينده تحصيالت تکميلي دانشگاه جهت شرکت در جلسه دفاع معرفي ميگردند.
داليل مخالفت  /اصالحات مورد نياز

به

معاون تحصيالت تکميلي
دانشگاه
رونوشت:
کارشناس تحصيالت تکميلي جهت اقدام الزم

بسمه تعالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري

فرم دعوت از هيات داوران
جلسه دفاع از پايان نامه
استاديار/دانشيار/استاد گروه

جناب آقاي/سرکار خانم دکتر
با سالم و احترام

بدين وسيله از جنابعالي دعوت مي شود تا به عنوان:

استاد راهنما

استاد مشاور

داور مدعو خارجي

داور

مدعوداخلي
نماينده تحصيالت تکميلي

در جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد آقاي/خانم
با عنوان:

دانشجوي رشته

مورخ

که در ساعت

در سالن

دانشگاه

دانشکده

خليج فارس تشکيل مي شود شرکت فرماييد .ضمنا يک نسخه از پايان نامه مذکور به پيوست مي
باشد.

با
آرزوي توفيق الهي
رئيس
دانشکده
رونوشت:

 -معاون محترم تحصيالت تکميلي دانشگاه جهت استحضار

 معاون محترم اداري و مالي دانشگاه جهت صدور دستور پرداخت حق الزحمه نامبرده (بهپيوست حکم کارگزيني)
 اين دعوتنامه بايد حداقل  10روز قبل از جلسه دفاع ارسال شود.



دانشکده ..............
گروه ...................

اعالميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد
(.....................................عنوان)....................................
ارائه دهنده:
نام دانشجو
رشته:
استاد راهنما:
زمان:
ساعت :
مکان:

بسمه تعالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري

فرم ارزشيابي پايان نامه
همکار محترم
عضو هيات داوران جلسه دفاعيه پايان نامه کارشناسي ارشد خانم/آقاي
رشته

دانشجوي

عنوان پايان نامه:

خواهشمند است بر مبناي جدول زير نظرات خود را اعالم فرماييد.
نام

و

نام

خانوادگي

نماينده

تحصيالت

تکميلي

دانشگاه

امضا و تاريخ
عنوان

حداکثر نمره

 -1چگونگي تنظيم و تدوين مطالب و حسن نگارش

1/ 5

 -2به کارگيري مناسب جداول و منحني ها و شکلها براي تشريح مطالب

1/ 5

نمره پيشنهادي مالحظات

 -3ارزش علمي يا کاربردي مطالب ارائه شده

6

 -4کيفيت و کميت استفاده از منابع و ماخذ و به روز بودن

2

 -5چگونگي تجزيه و تحليل ،بحث و نتيجه گيري

3

 -6ارائه نظرات جديد و پيشنهاد براي ادامه کار

1

 -7چگونگي ارائه پايان نامه در جلسه دفاعيه

2

 -8توانايي دانشجودر پاسخ به سواالت

2

جمع

19

 -9نمره مقاله و ويژگيهاي برجسته به شرح زير در نظر گرفته مي شود.
 -1-9کنفرانس ملي

0/75

 -2-9کنفرانس بين المللي

1

 -3-9مجله علمي ترويجي

1/25

 -4-9مجله علمي پژوهشي داخلي ومجله خارجي غير ISI

1/ 5

 -5-9مجله ISI

2

 -6-9کارهاي برجسته نظيرکسب مقام در جشنواره خوارزمي ،ثبت اختراع و...

2

 -7-9ارسال مقاله به مجالت معتبر (با تشخيص هيات داوران)

1

اصالحاتي که بايد در نسخه پايان نامه انجام گيرد

امضاء وتاريخ

نام و نام خانوادگي استاد راهنما/عضو هيات داوران:

بسمه تعالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري

صورتجلسه دفاع از پايان نامه
بدينوسيله ،گواهي ميشود که جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد آقاي /خانم
با گرايش

در رشته
تحت عنوان :

به ارزش
مورخ

واحد  ،راس ساعت
در محل

روز
دانشکده

دانشگاه خليج فارس بوشهر تشکيل گرديد .هيات داوران (جدول زير) ،پس از استماع دفاعيات
و پرسشهاي الزم در زمينه علمي و تحقيقاتي ايشان ،نتيجه را به شرح زير اعالم ميدارند:
 پايان نامه نامبرده با نمره

و با امتياز عالي  ،بسيار خوب  ،خوب ،قابل

قبول  مورد تاييد قرار گرفت.
 پايان نامه در وضع فعلي با تصحيحات جزيي مورد قبول است و نامبرده نمره
و امتياز عالي  ،بسيار خوب ،خوب ،قابل قبول دريافت نمود.
 پايان نامه و پروژه به شکل فعلي ،مورد تاييد قرار نگرفت و پيشنهاد شد که ...

مرتبه دانشگاهي

تخصص

امضاء

اعضاي هيات
داوران
استاد راهنما
استاد مشاور:
استاد مدعو خارجي
:
استاد مدعو داخلي:
نام و نام خانوادگي نماينده تحصيالت تکميلي دانشگاه

امضاء

 سه نسخه اصل از صورتجلسه توسط نماينده تحصيالت تکميلي تنظيم و به مدير گروه تسليممي شود.
 يک نسخه در گروه آموزشي ،يک نسخه در آموزش دانشکده و يک نسخه در اداره فارغالتحصيالن دانشگاه نگهداري خواهد شد.

بسمه تعالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري
فرم مخصوص گزارش نماينده تحصيالت تکميلي دانشگاه در جلسه دفاع از پايان نامه
(لطفاً فرم را پس از تکميل به مديريت تحصيالت تکميلي دانشگاه ارسال نماييد)
معاون محترم تحصيالت تکميلي دانشگاه
دانشجوي

احتراماً ،جلسه دفاع از پايان نامه آقاي /خانم
کارشناسي ارشد رشته
در تاريخ

با شماره دانشجويي

برگزار گرديد .بدينوسيله نتيجه اين

در محل

جلسه به شرح زير جهت استحضار و اقدام مقتضي اعالم مي گردد.
نمره استاد راهنما (ضريب :)2

ارزش پايان نامه

نمره

عالي18-20 :
بسيار خوب-17/99 :
16
نمره ساير اعضاء هيات داوران نمره

خوب14-15/99 :

(ضريب:)1
-1

قابل قبول-13/99 :
12

-2

غير قابل قبول :کمتر
از 12

-3
جمع

ارزش پايان نامه با توجه به

معدل نمره به حروف:

معدل نمره اعضاي هيات داوران
ميباشد

نظر نماينده تحصيالت تکميلي دانشگاه در جلسه دفاع (لطفاً مواردي که انجام شده با عالمت 
مشخص بفرماييد)

کليه اعضاء هيئت داوران در تمام مدت برگزاري جلسه دفاع در جلسه حضور داشتند.
جلسه دفاع رأس ساعت شروع و طبق برنامه خاتمه يافت.
بازبيني رساله و بررسي شکل ظاهري آن از نظر تايپ ،فصل بندي مطالب ،صفحه عنوان،
چکيده فهرستها و  . . .انجام شده و ايرادي نداشت.
جو جلسه آزاد بود ،پرسش و پاسخ انجام شد و دانشجو از توان علمي الزم براي پاسخ مناسب
و قانع کننده به سؤاالت برخوردار بود.

لطفاً اگر نظر ديگري در مورد جلسه دفاع داريد در زير و در چند جمله مرقوم بفرماييد:

امضاء

نام و نام خانوادگي نماينده تحصيالت تکميلي دانشگاه

بسمه تعالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري

فرم تسويه حساب پايان نامه
بدينوسيله گواهي مي شود آقاي /خانم
متولد

فرزند

به شماره شناسنامه

دانشجوي رشته
دانشجويي

صادره از
به شماره

دانشکده

به دليل فراغت از تحصيل با مراجع ذيل تسويه حساب

نموده است.
تحويل يک نسخه پايان نامه به استاد راهنما

امضا و تاريخ

تحويل يک نسخه پايان نامه استاد مشاور

امضا و تاريخ

تحويل يک نسخه پايان نامه به مدير گروه

امضا و تاريخ

تحويل يک نسخه پايان نامه به رئيس دانشکده

امضا و تاريخ

تحويل يک نسخه پايان نامه به معاونت تحصيالت تکميلي دانشگاه

امضا و تاريخ

تحويل يک نسخه پايان نامه به کتابخانه مرکزي دانشگاه

امضا و تاريخ

تحويل فرم اطالعات چکيده پايان نامه به معاونت پژوهش و فناوري امضا و تاريخ
دانشگاه
تحويل يک نسخه پايان نامه به دفتر معاون پژوهش و فناوري دانشگاه امضا و تاريخ
جهت ارسال به مرکز اسناد و مدارک علمي ايران
آدرس و شماره منزل:

بسمه تعالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري

فرم درخواست هزينه پايان نامه
رئيس محترم دانشکده
با سالم
احتراماً ،بدينوسيله گواهي مي شود که آقاي /خانم
دانشجوي کارشناسي ارشد رشته

به شماره دانشجويي
ورودي نيمسال اول  /دوم سال

تحصيلي

در تاريخ

از پايان نامه

خود دفاع کرده است .ضمناً پايان نامه نامبرده بصورت عملي ميداني  عملي آزمايشگاهي
تئوري  بوده است.

نام و امضاي استاد راهنما:
نام و امضاي مدير گروه:
معاون محترم تحصيالت تکميلي دانشگاه
با سالم
احتراماً ،مراتب فوق مورد تاييد است ،خواهشمند است دستور فرمائيد اقدامات الزم در
خصوص پرداخت هزينه پايان نامه نامبرده مبذول گردد.
نام و نام خانوادگي رئيس دانشکده

امضا و

تاريخ
معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه
با سالم
احتراماً ،ضمن تاييد مراتب فوق ،خواهشمند است دستور فرمائيد هزينه پايان نامه نامبرده
پرداخت گردد.

معاون تحصيالت تکميلي دانشگاه
امضا و تاريخ

رونوشت :کارشناس تحصيالت تکميلي جهت درج در پرونده دانشجوي فوق الذکر

