دادکشنه بهدا شت اراک
اظهار آمادگی جهت دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی ارشد و تعیین استادان داور

فرم شماره 1

ریاست  /معاونت محترم آموزش و تحقیقات دانشکده بهداشت
احتراما پایان نامه این جانب.......................... :دانشجوی کارشناسی ارشد رشته .............................. :آمادگی خود را جهت دفاع
نهایی از پایان نامه با عنوان...................................................................................................................... :
اعالم می دارم.
تاریخ و امضاء دانشجو:

تائید استادان:
پايان نامه دانش ج  ................. .ا مش ج فججاا ذ.ر ا مراره مااين آن يا رن ا يا /مايور مشججا يب اي انتان ه اآما
ي سينب  ،م.يد مطا عه

اي سو رامن قااي گاذته ا ست ،ن.اقص ا شكاالا رن نيز آ فحيح شنب ااي اگزايي جل سه

دذاعيه رمادب است.

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

تاریخ وامضاء :

نام و نام خانوادگی استاد مشاور اول:

تاریخ وامضاء :

نام و نام خانوادگی استاد مشاور دوم:

تاریخ وامضاء :

مدیر محترم گروه .......................
با توجه به موارد فوق  ،خواهشمند است نسبت به تعیین اساتید داور پیشنهادی جهت طرح وتصویب در شورای آموزشی /پژوهشی
دانشکده اقدام فرمایید .

ریاست  /معاونت آموزش وتحقیقات دانشکده
تاریخ وامضاء
 دانشجوی گرامی بعد از مراجعه به واحد دبیرخانه دانشکده  ،رونوشت را جهت دریافت فرم شماره 2به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت
تحویل نمایید .

دادکشنه بهدا شت اراک
اظهار آمادگی جهت دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی ارشد و تعیین استادان داور

فرم شماره 2

ریاست  /معاونت آموزش وتحقیقات دانشکده
با احترام داوران پیشنهادی گروه  ..................................جهت تصویب در شورای آموزشی  /پژوهشی دانشکده به منظورتشکیل جلسه
دفاعیه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشجو خانم  /آقا  .................................به راهنمایی ....................................................................
با موضوع ........................................................................................................................................................................................................
به شرح زیر اعالم می گردد :
–1
–2
مدیر گروه ............................
تاریخ و امضاء

مسئول محترم آموزش  /مدیر محترم پژوهشی دانشکده بهداشت
با توجه به اظهار آمادگی دانشجو جهت دفاع و تایید اساتید راهنما ومشاور  ،جهت طرح در شورای آموزشی  /پژوهشی دانشکده برای
تعیین اساتید داور به حضور ارسال می گردد .
ریاست  /معاونت آموزش وتحقیقات دانشکده
تاریخ وامضاء

نظریه شورای آموزشی  /پژوهشی دانشکده
بر اساس بند  . .مصوبه شورای آموزشی /پژوهشی دانشکده مورخ  / /استادان داور پایان نامه دانشجو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
به شرح زیر تعیین گردیدند.
-1
-2

تائید اداره آموزش













 -1گذرانیدن کلیه واحدهای درسی
 -2کنترل سنوات تحصیلی
 -3کنترل میانگین نمرات نیمسال ها و میانگین نهائی نمرات
 -4تاییدیه نهایی استادان راهنما و مشاور
 - 5فرم گزارش جلسات مشاوره با استاد راهنما
 -6فرم تایید ارائه گزارش پیشرفت
 -7گواهی اعالم پذیرش یاچاپ مقاله توسط یکی از مجالت معتبر(فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما) یاگواهی انصراف از نمره مقاله
)
( درتاریخ :
 – 8گواهی گذراندن کارگاه منبع نویسی
)
( درتاریخ :
 - 9گواهی گذراندن کارگاه روش تحقیق کیفی
)
 - 10گواهی گذراندن کارگاه روش تحقیق پیشرفته ( درتاریخ :
)
( درتاریخ :
 - 11گواهی گذراندن کارگاه مقاله نویسی
)
( درتاریخ :
 -12گواهی گذراندن کارگاه جستجوی پیشرفته

 -13 فرم اظهار نظر داوران محترم جهت دفاع نهایی از پایان نامه به همراه تاییدیه های مرتبط
پرونده آموزشی دانشجو از نظر تطبیق با قوانین و مقررات آموزشی به شرح فوق کنترل شده و دفاع از پایان نامه ایشان بالمانع است.
کارشناس آموزش تحصیالت تکمیلی
امضاء و تاریخ

رونوشت  :واحد بایگانی دانشکده بهداشت  ،جهت درج در پرونده دانشجو

