باسمعه تعالي

صورت جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد/دكتراي حرفهاي
دانشگاه ازاد اسالمي واحد مشهد

با توجه به مجوز شماره ........................................................................در تاريخ ......................................................در جلسه اي در محل ......................................................................در حضور هيات داوران،
آقاي/خانم...................................................................................به شماره شناسايي ...........................................................از پايان نامه خود تحت عنوان

.....................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................دفاع به عمل آورد .هيات داوران كه قبالً پايان نامه ايشان را مطالعه نموده اند  ،پس از
استماع دفاع و پرسش هاي الزم در زمينه علمي و تحقيقاتي ايشان  ،نتيجه را به شرح زير اعالم مي دارد :
 .1پايان نامه در وضع فعلي الف ) قابل قبول است ب) با تصحيحات جزيي قابل قبول است* ج) نياز به تصحيحاتي دارد كه پس از تائيد هيات داوران قابل
قبول است ** و با توجه به عدم امكان ارائه دستاورد پژوهشي توسط دانشجو ( با توجه به تكميل فرم شماره  4موضوع بخشنامه  31/186253مورخ
 ) 26/31/66نمره نهايي ( از  35نمره ) به عدد  ...........................................به حروف  .......................................مي باشد.
 .2پايان نامه در وضع فعلي الف ) قابل قبول است  ب) با تصحيحات جزيي قابل قبول است * ج) نياز به تصحيحاتي دارد كه پس از تائيد هيات داوران
قابل قبول است ** و نمره آن (از  35نمره) به عدد

............................................

و به حروف

........................................................................

مي باشد و با توجه به ارائه دستاورد

پژوهشي در جلسه دفاع و يا در صورت ارائه دستاورد پژوهشي در مهلت مقرر مندرج در بخشنامه فوق  ،نمره نهايي در فرم شماره  1ثبت ودر ذيل اين صورت
جلسه درج خواهد شد.
 .3پايان نامه نياز به تكميل دارد كه بعد از دفاع مجدد نمره آن اعالم خواهد شد .
هيات داوران :

نام و نام خانوادگي

سمت

رديف
3
6
1
4
8
2
3
* مدير محترم گروه  :گواهي مي شود كه تصحيحات الزم در بند ( ب) به عمل آمده است .

امضاء

رشته تحصيلي

استاد راهنما :

** مدير محترم گروه  :گواهي مي شود كه تصحيحات الزم در بند ( ج ) به عمل آمده است .
استادان راهنما :
معاونت محترم آموزشي

استادان داور :

استادان مشاور :
دانشكده ...............................................

با سالم  ،به پيوست دو نسخه از پايان نامه به همراه ساير فرم ها و مدارك تكميل شده جهت هرگونه اقدام مقتضي ارسال مي گردد.
مدير گروه
توجه :در صورت ارائه مقاله بايد فرم شماره  1ارزشيابي مقاله كه به تائيد استاد راهنما و مدير گروه رسيده است نيز ضميمه باشد.
رئيس محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه

با سالم ،بدينوسيله مدارك مربوط به پايان نامه دانشجو شامل :
 -4 فرم شماره  4عدم امكان ارائه دستاورد پژوهشي
 -3 دو نسخه صورت جلسه دفاع
 -8 دو نسخه فرم اطالعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد (فرم ب)
 -6 دو نسخه پايان نامه
 -1 فرم شماره  1فرم تعيين ارزش دستاورد پژوهشي
جهت اقدامات الزم ارسال مي گردد  .ضمناً نمره نهايي دانشجو به عدد  ...........................به حروف  ...........................................مي باشد.
معاون آموزشي دانشكده
مدير كل محترم آموزش دانشگاه

لطفاً نسبت به ثبت نمره پايان نامه دانشجو اقدام الزم صورت گيرد .
رئيس تحصيالت تكميلي دانشگاه

