باسمه تعالی

شناسه مدرکEP/F011 :

کاربرگ تایید اصالحات پایاننامه  /رساله تحصیالت تکمیلی

ویرایش :تابستان 0011
صفحه 0 :از 0

تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد و
تحصیالت تکمیلی

دانشجویان دکتری ورودی  59و بعد از آن

احتراماً به اطالع میرسااند که جلسه دفاع از پایاننامه  /رساله خانم  /آقای  ..................................دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد  /دکتری رشته  ...............................به شماره
دانشجویی  ..............................با عنوان ........................................................................................................ .........................................................................................................................................
در سااعت  ......... ...........مورخ  .........................با حضاور استادان راهنما ،مشاور و داور در محل  ....................................برگزار گردید و بر اساس محتوا و چگونگی ارائه پایاننامه /
رسااله مقرر گردید دانشاجو اشاکاالت کلی احتمالی ذکر شاده توساد داوران که در جدول ذیل آمده است را در اسرع وقت (با توجه به نکات ذیل) برطرف نموده و به تایید
داوران ،استادان راهنما /مشاور و رئیس بخش  /مدیر گروه /مشاور پردیس آزادی برساند.
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

استاد داور اول

2

استاد داور دوم

3

استاد داور سوم
(دانشجویان دکتری)

اشکاالت کلی احتمالی

تاریخ و امضاء:

نام و نام خانوادگی ناظر تحصیالت تکمیلی:
استاد(ان) محترم راهنما

با سالم و احترام
بدینوسیله به آگاهی میرساند اصالحات الزم در پایاننامه /رساله آقای /خانم  ........................................انجام شده است و مورد تائید اینجانبان است.

نام و امضاء استاد داور اول:

نام و امضاء استاد داور سوم:

نام و امضاء استاد داور دوم:

رئیس محترم بخش  /مدیر محترم گروه  /مشاور محترم پردیس آزادی

با سالم
بر اساس بررسی انجام شده و تایید داوران محترم ،اصالحات فوقالذکر در نسخه الکترونیکی پایاننامه  /رساله اعمال شده است.

نام و امضاء استاد(ان) مشاور:

نام و امضاء استاد(ان) راهنما:
رئیس محترم اداره امور آموزشی پردیس  /دانشکده مستقل

با سالم
گواهی میشود خانم  /آقای  ........................................دانشجوی کارشناسی ارشد  /دکتری رشته  ........................................به شماره دانشجویی  ...............................که در تاریخ
 ...........................از پایان نامه /رساله خود دفاع کرده ،کلیه اصالحات الزم مورد نظر هیات محترم داوران را در نسخه الکترونیکی پایاننامه /رساله خود اعمال نموده است ،از
این رو ثبت در سامانه ایران داک و ادامه مراحل فارغ التحصیلی نامبرده بالمانع است.

نام و نام خانوادگی رئیس بخش  /مدیر گروه  /مشاور پردیس آزادی:

تاریخ و امضاء:

بر اساس بررسی انجام شده ،نگارش پایاننامه /رساله مطابق شیوهنامه تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.

نام و امضاء رئیس اداره امورآموزشی پردیس /دانشکده مستقل:
نکته  :0در صورتی که داور  /داوران رساله دکتری خارج از دانشگاه باشند با تکمیل فرم وکالت مربوط در جلسه دفاع ،میتوانند به ی کی از اعضای هیات داوری یا رئیس بخش  /مدیرگروه وکالت
دهند تا پس از اعمال اصالحات پیشنهادی ،از طرف ایشان تأیید این کاربرگ انجام شود.
نکته  :2این کاربرگ پس از برگزاری موفقیتآمیز جلسه دفاع "توسط ناظر تحصیالت تکمیلی" تکمیل و به اداره امور آموزشی تحویل میگردد .سپس دانشجو بایستی حداکثر 3ماه پس از
برگزاری جلسه دفاع در زمان انجام اصالحات مذکور این کاربرگ را از اداره امور آموزشی پردیس /دانشکده مستقل دریافت ،نسبت به اخذ امضاءها و تاییدیهها اقدام و به همراه نسخه الکترونیکی
اصالح شده پایاننامه  /رساله ،به اداره امور آموزشی پردیس /دانشکده مستقل تحویل نماید.

