دانشکده مهندسی معدن

فرم اعالم آمادگی دانشجو برای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

()96/3/31

این فر م باید یک ماه قبل از برگزاری جلسه دفاع (یا قبل از موعدهای تعیین شده) همراه با دو نسخه پایان نامه به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل داده شود.

مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگی:
شماره تلفن:

گرایش:

شماره دانشجویی:
آدرس پست الکترونیکی:

درخواست دانشجو:
اینجانب  ........................................................آمادگی كامل خود را برای دفاع از پایان نامه كارشناسی ارشد اعالم می دارم.
نسخه نهایی پایان نامه با عنوان:
............................................................................................................................................................................
برای بررسی شورای تحصیالت تکمیلی ،تعیین هیئت داوران و تعیین زمان برگزاری جلسه دفاع به پیوست تقدیم می گردد.

اینجانب مسئولیت صحت و اصالت همه قسمت های پایان نامه خود و مقاالت مستخرج از آن را به طور كامل می پذیرم.
همچنین :اینجانب فرآیند درخواست دفاع در سیستم گلستان را ثبت نموده و
در سیستم گلستان را تکمیل نموده ام.

« پرسشنامه نظرخواهي دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد»

تاریخ:
امضاء:

نظر استاد/اساتيد راهنما:
اینجانب/اینجانبان  .........................................................................................استاد/اساتید راهنمای پایان نامه كارشناسی ارشد آقای /خانم
 ،.....................................................پایان نامه ایشان را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ام/دادهایم .
 بر اساس اطالعات موجود ،صحت و اصالت محتوای پایان نامه مورد تایید است :بلی خیر نگارش همه قسمتهای پایاننامه (و به طور خاص چکیده انگلیسی و مراجع انگلیسی) مورد تایید است :بلی خیر مقاله مستخرج از این پایان نامه در مجله/كنفرانس پذیرفته شده است .مشخصات آن در فرم مربوط ارائه میگردد .بلی خیر پایان نامه به شکل فعلی مورد تایید و قابل دفاع است :بلی خیرداوران پیشنهادی:
استاد راهنمای اول:

تاریخ:

امضا:

استاد راهنمای دوم:

تاریخ:

امضا:

نظر تحصيالت تکميلي دانشکده:
طبق جلسه مورخ:

بررسی شد و:

درخواست دفاع خانم/آقای:

با درخواست دفاع نامبرده موافقت نشد.

با درخواست دفاع نامبرده موافقت شد و اساتید داور زیر برای داوری انتخاب شدند:
داور خارجی به ترتیب اولویت:
داور داخلی به ترتیب اولویت:
-1
-2
سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده:

-1
-2
تاریخ:

امضاء:

