دادکشنه ادبیات و علوم انسانی

تاریخ
شمارۀ دانشجویی
شبانه (نوبت دوم) 
روزانه 

تکم
تح
اداره آموزش و صیالت یلی
تاییدیۀ پایاننامه /رسالۀ برای برگزاری جلسۀ دفاع
 -1استاد راهنما و مشاور

.1استاد راهنمای اول
امضاء و تاریخ:
بدینوسیله تأیید میشود پایاننامۀ/رسالۀ

خانم  /آقای ،...............................................................

دانشجوی رشتۀ  ،.............................................................به شمارۀ دانشجویی،..............................

 .2استاد راهنمای دوم

مقطع ،.......................................... :به ارزش  ....................واحد ،تحت عنوان..............................

امضاء و تاریخ:

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

 .3استاد مشاور اول

که طرحنامۀ آن در تاریخ  .......................................................به تصویب شورای علمی گروه

امضاء و تاریخ:

آموزشی  .........................................................................................................رسیده و راهنمایی
و مشاورۀ آن به عهده اینجانبان بوده است .پس از انجام مراحل پژوهشی مطابق با ضوابط آیین
نامه های دانشگاه تهران تدوین گشته است و از نظر اینجانبان آماده دفاع می باشد.

.4استاد مشاور دوم
امضاء و تاریخ:

دکتری
نام و نام خانوادگی
داور

داور 1

داخلی

داور 2

داور

داور1

خارجی

داور 2

کارشناسی ارشد
تاریخ

نام و نام خانوادگی

تاریخ

نام و نام خانوادگی مدیر گروه آموزشی ،امضاء و تاریخ:

-2تعیین استادان داور توسط گروه آموزشی .......................
-3بررسی کارشناسی ادارۀ آموزش و تحصیالت تکمیلی
الف) وضعیت مالی :
توضیحات .................................................................................................................................................................................................................................. :
ب) تاریخ تصویب رساله  /پایاننامه............................................................. :
ج) وضعیت مقاله علمی -پژوهشی (ویژۀ دانشجویان مقطع دکتری) ،نامۀ پذیرش یا چاپ مقاله +کپی مقاله..................................................................................
د) زمان ابالغیه داوران (نامه اتوماسیون اداری ) ......................................
دکتری 30 :تا  45روز رعایت شده است.

کارشناسی ارشد 14 :تا  21روز رعایت شده است.
ه) فرم ارزیابی داوران (شماره )7
و)حکم کارگزینی داوران خارجی:

دارد
دارد

ندارد

ن

ندارد

ز)سایر موارد
 توضیحات کارشناس...........................................................................................................................................................................................................................................................
کارشناس ادارۀ آموزش:
امضا و تاریخ
-4گروه آموزشی ( تعیین زمان و مکان برگزاری و معرفی هیئت داوران )
روز دفاع .....................................تاریخ  ................................................:ساعت ................................ :مکان برگزاری............................................................. :
مشخصات هیات داوران

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبۀ علمی

استاد راهنمای اول
استاد راهنمای دوم
استاد مشاور اول
استاد مشاور دوم
استادداور اول داخلی
استاد داور دوم داخلی
استاد داور اول خارجی
استاد داور دوم خارجی
نمایندۀ تحصیالت تکمیلی

نام و نام خانوادگی مدیر گروه آموزشی  ،امضاء و تاریخ :

-5مجوز اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی
دفاع از پایاننامه /رساله بالمانع است.

دفاع مورد تایید نیست.

توضیحات:
...............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
رئیس ادارۀ آموزش و تحصیالت تکمیلی
کارشناس مسئول اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی:
امضا و تاریخ:

امضاء و تاریخ

