فرم شماره 1
درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

مدیر محترم گروه آموزشی
با سالم و احترام
اینجانب  ...................................................دانشجوی کارشناسی ارشد رشته  .........................................گرایش  ............................به شماره دانشجویی
 ............................................عنوان پایان نامه خود را به شرح زیر اعالم می دارم.
خواهشمند است دستور فرمایید پیشنهاد فوق مورد بررسی و نتیجه را به اینجانب ابالغ نمایند.
شماره تلفن همراه یا ضروری............................................. . :

تاریخ  ......................امضاء

موضوع پیشنهادی:

اعالم نظر استاد راهنما:
....................................................................................................................................... .............................................................................................................................
....................................................................................................................................... .............................................................................................................................
....................................................................................................................................... .............................................................................................................................
..................................................................................................................... .............................................................................................................................

تاریخ .......................امضاء
تذکرات مهم:
 -1پروپوزال تنها در صورتی در شورای آموزشی ،پژوهشی قابل طرح است که پس از تکمیل فرم درخواست دانشجو ،عنوان پایان نامه به ترتیب
به تأیید استاد راهنما و گروه تخصصی مؤسسه رسیده باشد.
 -2دانشجو ملزم است از طریق اداره آموزش ،تمامی مراحل ثبت پروپوزال را تا زمان تأیید معاون محترم آموزشی پیگیری نماید .در صورت
پیگیری ،مسئولیت رد پروپوزال در هر یک از مراحل ارزیابی به عهده دانشجو است و تأخیر در زمان تصویب و دفاع متوجه مؤسسه نخواهد بود.

فرم شماره 2
فرم بررسی و جستجوی عدم تکراری بودن موضوع پیشنهادی

مدیریت محترم تحصیالت تکمیلی
با سالم
احتراماً با توجه به اینکه اینجانب  ......................................................دانشجوی کارشناسی ارشد رشته  ..........................................در حال انتخاب
موضوع پایان نامه می باشم ،بررسی و جستجوی عنوان پیشنهادی ذیل ( از نظر تکراری نبودن موضوع) خدمتتان اعالم می گردد.
( ضمناً نتیجه جستجوی دانشجو در سایت ایران داک به پیوست تقدیم می گردد ) :
عنوان فارسی:
........................................................................................................................ ............................................................................................................................................
........................................................................................................................... ........................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی دانشجو
امضاء و تاریخ

تأییدیه مدیریت تحصیالت تکمیلی
با توجه به نتیجه جستجوی دانشجو در سایت ایران داک ،عنوان پیشنهادی آقای /خانم  .........................................................................در شورای
تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی مطرح و
بدون هیچگونه اصالح تأیید می گردد 

با تغییرات جزئی مورد قبول است

نیاز به تجدید نظر کلی دارد

مدیریت تحصیالت تکمیلی
امضاء و تاریخ

فرم شماره 1-1

باسمه تعالی

فرم گزارش پیشرفت کار
نام ونام خانوادگی دانشجو :
رشته :
عنوان پایان نامه :
تاریخ تصویب دفاع پایان نامه :
بزرسی کننده :

□

استاد راهنما □

نیمسال :

استاد مشاور □

موارد سیز بزای رفع اشکال تذکز داده شد :

تاریخ مقزر بزای رفع اشکاالت:

□

گشارش مطالعه شد و فاقد اشکال می باشد

نام و نام خانوادگی و امضای استاد راهنما:
نام ونام خانوادگی و امضای استاد مشاور :

(لطفا فزم پس استکمیل ( درهزنوبت مزاجعه به استاد راهنما یا مشاور ) به اداره آموسش مؤسسه ،تحویل گزدد.

باسوِ تعالی

فرم شماره 2-4

فرم تأییدیه آموزش و امور مالی
 -1بدیي ٍسیلِ بِ استحضار هیرساًد داًشجَ آقای/خاًن  .........................................با شوارُ داًشجَیی....................
ٍاجد شرایط زیر هیباشد:
 در ًیوسال  ٍ .....................ترمّای قبلی ثبت ًام ًوَدُ است.
 کلیِ ًورات ایشاى در ترم ّای قبلی ثبت شدُ است.
 هعدل کل .....................است ( .هعدل ایشاى تاکٌَى باالی  14هی باشد) .
اهضای کارشٌاس آهَزش
تاریخ .................. :

 -2بدیي ٍسیلِ بِ استحضار هیرساًد آقای/خاًن  ...................................تسَیِ حساب هالی اًجام دادُ است.
اهضای کارشٌاس هالی
تاریخ .................. :

ً -3اهبردُ اجازُ دفاع از پایاى ًاهِ کارشٌاسی ارشد را دارًد.

اهضای هدیرتحصیالت تکویلی
تاریخ .................. :

فزم شماره 3-2

فزم انصزاف اس ارائه مقاله

رياست محترم دانشكده

----------------------------------------

با سالم :

احتزاها ايٌجاًب ......................................................

داًطجَي ٍرٍدي .........................................

هقطغ كارضٌاسي ارضذ رضتِ  ...........................................................گزايص ..................................
كِ در تاريخ  ..........................................اس پاياى ًاهِ خَد تحت ػٌَاى :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دفاع ًوَدُ ام  .با تَجِ بِ ايٌكِ اهكاى ارائِ هقالِ ٍ اخذ پذيزش ٍ هجَس چاپ آى در هجالت ػلوي هؼتبز بزاي ايٌجاًب ٍجَد ًذارد ،
خَاّطوٌذم دستَر فزهاييذ ًوزُ دفاع اس پاياى ًاهِ ام كِ در جلسِ دفاع تَسط اػضاء ّيات داٍري تؼييي ضذُ  ،بِ ػٌَاى ًوزُ ًْايي
هٌظَر ضَد  ( .حذاكثز  81اس ً 02وزُ )
(  2نمزه مزبوط به ارائه مقاله بزاي اينجانب محاسبه نشود )
 بذيْي است پس اس اهضاء ايي ػْذ ًاهِ حق ّيچگًَِ اػتزاض يا درخَاست در هَرد تغييز ًوزُ (حتي در صَرت ارائِ هذارك هقالِ)ًخَاّن داضت .
ًام ٍ ًام خاًَادگي ---- -------------------------------- :

تاريخ :
اهضاء

اداره آموسش :لطفا نسبت به ثبت نمزه پايان نامه دانشجو اقدام السم صورت گیزد.
ضمنا با توجه به درخواست مذکور نمزه نهايی دانشجو به عدد  .............و به حزوف .............................................................تايید می گزدد .
ريیس  /معاون آموسشی دانشکده

