
 سمه تعالیاب

 )ص(النبییندانشگاه خاتم

آوریمعاونت پژوهش و فن  

.دانشکده ..............  

لیسانساز پایان نامه دوره  اجازه دفاعفرم درخواست   

 

 

1 

 

 7 فرم شماره 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 

 دانشجو  درخواست -الف 

 یرشته لیسانسدانشجوی  ................................  جانباین

منااب   اشران و نویسندگانقیق و حقوق نضمن رعایت تمام اصول علمی تح .................... یدارای کد دانشجوی ........................... 

 یناماهع از پایانمتقاضی اجازه دفا ،)ص(النبیینصوبه شورای پژوهشی دانشگاه خاتممتحقیق و اصول نگارش پایان نامه مطابق 

 .باشمیم .................................................................................خود تحت عنوان

امضاء دانشجو اریخ وت                                                                                                   

 

 

       اظهار نظر اساتید راهنما و مشاور -ب

دانشجوی فوق الذکر صحت تقاضای وی را تایید نموده و  استاد راهنمای پایان نامه لیسانس -----------------اینجانب 

مطابق و اصول نگارش آن را یان نامه را با دقت مطالعه خود دفاع نماید. در ضمن اینجانب محتوای پاپایان نامه می تواند از 

مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین)ص( تایید میکنم.                                                                            

استاد راهنما امضاء تاریخ و                                                                                                 

 

 

هنما را اد رانظرات است دانشجوی فوق الذکر ضمن بررسی مطالب دانشجو صحت استاد مشاور------------------اینجانب 

 کنم.تایید می

 استاد مشاور اءامض و تاریخ                                                                                 
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 7 فرم شماره 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 تدریسی مدیریتاظهار نظر  -ج

ایان پ رح تحقیقط بیالذکر تاریخ تصودانشجوی فوق یدوسیهآمده از های بعملرساند مطابق بررسیاحتراما باستحضار می

از  ندتوایم شانیا ر،یبه شرح ز یبوده و به جهت نداشتن مشکل در مراحل آموزش -----دانشکده مورخ ینامه در شورا

 نامه خود دفاع کنند:پایان

تعداد واحدهای  -۳مدت زمان تحصیل ............. سمستر             -۲ زمان شروع تحصیل .....................           -1

             تعداد واحدهای باقیمانده ................  -۵ اوسط کل نمرات  .........................  -۴                    گذرانده .................. 

 تاجیل ............................. سمستر -۶

 حکم کمیته انضباطی ................. -۷

 امضای مدیر تدریسیاریخ و ت                                                                                           

 

 

 ریاست دانشکدهاظهار نظر  -د

----------خانم /مقرر گردید از آقای  مطرح -----------ورخم علمی دانشکدهبا سالم، درخواست دفاع دانشجو در شورای 

 فاع حضور به هم رساند.تا در جلسه د یدبه عنوان داور دعوت به عمل آ  ----------

 

 مضاء:ا                             : ریاست دانشکدهتاریخ تایید:                          نام و تخلص              
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 7 فرم شماره 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 

 آمریت امور پژوهشی دانشگاهبررسی  -ح

 شده؛ رعایت نامهپایانتدوین  شکلی درو  یموازین و معیارهای نگارش -

 نموده است؛ تایید ورو مشا د راهنمااتاس -

 شده؛ رعایتحداقل زمان الزم پس از تایید طرح تحقیق  -

 تطابق دارد؛ نامه و پروپوزالعنوان پایان -

 نامه درج شده.عمومی پایانی شماره -

 

                                                                   

                                                                      

 

 ی آمریت امور پژوهشی دانشگاهتاریخ و امضا                                                                                

 کد اخالق:محل درج 


