بسمه تعالي
فرم شماره 1

بند : 1استاد /استادان راهنماي محترم
با سالم
احتراما اينجانب ................................................................دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته ...............................................
ورودي  ...... ................كه از لحاظ نظام وظيفه  ............................................مي باشم  ،كليه دروس مربوطه را با موفقيت گذرانده
و در تاريخ  ... .................................موضوع پايان نامه ( پروپوزال ) خود را تحت عنوان ................................................................................
............................................................................................................ ...........................................................................................................................
به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسانده و اكنون آماده دفاع مي باشم  .خواهشمند است دستور اقدام صادر فرمائيد.
نام نام خانوادگي:
امضاء و تاريخ :

تلفن:
بند – 2تايید وضعیت تحصیلي توسط آموزش دانشکده
با سالم ،احتراما وضعيت تحصيلي آقاي/خانم ..........................................................دانشجوي كارشناسي ارشد رشته .........................................
صادر شده است و گزارش وضعيت تحصيلي دانشجو در پرونده ايشان موجود مي باشد.
تايید رئیس آموزش دانشکده
امضاء و تاريخ :
بند  -3مدير محترم پژوهشي دانشکده محیط زيست وانرژي
ا سالم
احتراما پايان نامه خانم  /آقاي  ........................................ ....................................................مورد بررسي قرار گرفت و نامبرده آماده دفاع
مي باشد  نمي باشد 
استاد راهنماي اول

استاد راهنماي دوم

نام و نام خانوادگي:

نام و نام خانوادگي:

امضاء و تاريخ :

امضاء و تاريخ :

بند -4كارشناس محترمپژوهشي:

خواهشمند است نسبت به ارائه فرم اعالم آمادگي دفاع  ،فرم درخواست وضعيت تحصيلي و ساير مدارك الزم براي دفاع به
نامبرده اقدام نمائيد.
مدير پژوهش دانشکده منابع طبیعي ومحیط زيست
دكتر سید علیرضا میرزاحسیني

فرم شماره 2

فرم تعیین تاریخ دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
مدیریت پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
با سالم
احتراما امضاء كنندگان ذيل آمادگي خود را جهت برگزاری پيش دفاع خانم  /آقای ........................................
دانشجوی مقطع .....................................رشته.....................................................................در روز ..............................
مورخ ...........................................ساعت .......................................در محل .......................................اعالم مي دارند.

 )1استاد راهنمای اول
نام و نام خانوادگي :
در تاريخ فوق در جلسه دفاع شركت خواهم نمود

امضاء و تاريخ :

 )2استاد راهنمای دوم
نام و نام خانوادگي :
در تاريخ فوق در جلسه دفاع شركت خواهم نمود

امضاء و تاريخ :

 )3استاد مشاور اول
نام و نام خانوادگي :
در تاريخ فوق در جلسه دفاع شركت خواهم نمود

امضاء و تاريخ :

 )4استاد مشاور دوم
نام و نام خانوادگي :
در تاريخ فوق در جلسه دفاع شركت خواهم نمود

امضاء و تاريخ :

 )5استاد داور خارجی
نام و نام خانوادگي:
در تاريخ فوق در جلسه دفاع شركت خواهم نمود

امضاء و تاريخ :

 )6استاد داور داخلی
نام و نام خانوادگي:
در تاريخ فوق در جلسه دفاع شركت خواهم نمود

امضاء و تاريخ :

 )7مسئول وب سایت
امضاء و تاريخ :

نام و نام خانوادگي :

 )8دانشجو
امضاء و تاريخ :

نام و نام خانوادگي :

مراتب فوق م ورد تاييد گروه تخصصي  ..........................................................است .
نام و نام خانوادگي مدير گروه :
امضاء :

تاييد رياست دانشكده :

تاييد امور پژوهشي :

توجه :
• نظر به اينكه تاييد اين فرم به منزله اعالم آمادگي دفاع دانشجو از طرف گروه مربوط مي باشد  ،لذا از اساتيد محترم

خواهشمند است پس از مطالعه پايان نامه و حصول اطمينان از كفايت تحقيق و قابليت دفاع آن  ،فرم را امضاء نمايند.

فرم شماره - 3الف
00فرم ارزشیابی پایان نامه
رشته :

نام و نام خانوادگی دانشجو:
کارشناسی ارشد 

دکتری 

گرایش:

عنوان پایان نامه :
استاد راهنما:

اساتید راهنمای اول *و دوم**

ارزشیابی اساتید راهنما

ردیف

عنوان

استاد مشاور :

موضوع

1

مطالب فصل اول (چکیده و کلیات تحقیق)

2

مطالب فصل دوم (پیشینه تحقیق)

3

مطالب فصل سوم (روش کار)

4

مطالب فصل چهارم (نتایج)

5

نحوه مرجع نویسی و ترسیم جداول و نمودارها و تصاویر

6

مطالب فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری ،پاسخ به فرضیات و
پیشنهادات و انطباق نتایج تحقیق با عنوان پروپوزال)

خوب
* **

متوسط
* **

ضعیف
* **

ندارد
* **

توضیحات

جمع

پیشنهادات برای اصالحات:
تایید استاد راهنمای دوم:

تایید استاد راهنمای اول:

عنوان

ردیف

ارزشیابی اساتید مشاور
موضوع

استاد مشاور

1

مطالب فصل اول (چکیده و کلیات تحقیق)

2

مطالب فصل دوم (پیشینه تحقیق)

3

مطالب فصل سوم (روش کار)

4

مطالب فصل چهارم (نتایج)

5

نحوه مرجع نویسی و ترسیم جداول و نمودارها و تصاویر

6

مطالب فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری ،پاسخ به فرضیات و
پیشنهادات و انطباق نتایج تحقیق با عنوان پروپوزال)

جمع

پیشنهادات برای اصالحات:
تایید استاد مشاور:

خوب

متوسط

ضعیف

ندارد

توضیحات

فرم شماره - 3ب

بسمه تعالي

رئیس محترم دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
واحد علوم و تحقیقات
با سالم
احتراما عطف به نامه شماره ......................................مورخ  ......................................در خصوص وضعیت پایان نامه
ارشد
کارشناسي
دوره
..............................دانشجوی
/آقای
خانم
ارشد
کارشناسي
رشته............................................تحت عنوان ......................................................................................................................
اعالم مي دارد.
ارزیابی اولیه پایان نامه

ردیف

ارزشیابی
موضوع

1

مطالب فصل اول (چکیده و کلیات تحقیق)

2

مطالب فصل دوم (پیشینه تحقیق)

3

مطالب فصل سوم (روش کار)

4

مطالب فصل چهارم (نتایج)

5

نحوه مرجع نویسي و ترسیم جداول و نمودارها و تصاویر

6

مطالب فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری ،پاسخ به فرضیات و
پیشنهادات و انطباق نتایج تحقیق با عنوان پروپوزال)

خوب

متوسط

ضعیف

ندارد

()3

( )2

()1

() 0

توضیحات

جمع بندی
 Oمحتوای علمي پایان نامه در حد مطلوب تدوین شده و به همین شکل قابل دفاع مي باشد.
 Oضمن تائید کلي محتوای علمي پایان نامه ،الزم است اصالحات نوشتاری ذیل در نسخه نهایي پایان نامه اعمال شود .
 Oضمن تائید کلي محتوای علمي پایان نامه ،الزم است اصالحات نوشتاری ذیل قبل از برگزاری جلسه دفاع صورت پذیرد و مجددا به تائید اینجانب برسد.
 Oمحتوای علمي پایان نامه بنا بر جدول ارزیابي باال در حد مطلوب و قابل قبول نبوده و الزم است بازنگری شود (ردیف  4و  6جدول باید توسط دانشجو انجام
شده باشد) .
 Oموضوع پایان نامه در تخصص اینجانب نیست .
توضیحات تکمیلي:

نام و نام خانوادگي داور :

امضا و تاریخ:

((راهنمای فرم های مجوز آمادگی دفاع))
خواهشمند است دانشجویان محترم این فرم را بدقت مطالعه نموده و درهنگام کامل کردن مدارک به آن توجه
فرمایند
*** دانشجویان کارشناسی ارشد قبل از دریافت مدارک الزم برای دفاع باید به کارشناس پژوهشی خود بر حسب رشته مراجعه
نموده و برگه درخواست وضعیت تحصیلی خود را دریافت و همزمان به آموزش دانشکده و کارشناس آموزشی خود بر حسب
رشته مراجعه و نقایص موجود در پرونده آموزشی خود را برطرف نماید  .پس از تکمیل نقایص موجود و تحویل برگه وضعیت
آموزشی به کارشناس آموزشی مربوطه و سپری شدن مدت زمان  10روز مجددا به کارشناس پژوهشی خود مراجعه نموده و در
صورت ارسال جوابیه وضعیت تحصیلی می تواند برای آمادگی دفاع از پایان نامه اقدام نماید  .بدیهی است تا تعیین وضعیت
تحصیلی (آموزش دانشکده) تحویل فرمهای آمادگی برگزاری جلسه دفاع توسط پژوهش دانشکده تحویل گرفته
نشده و هیچ گونه اقدامی در این خصوص صورت نخواهد گرفت .
** مدارک الزم که جهت برگزاری جلسه دفاع باید تحویل پژوهش دانشکده گردد:
-1
-2
-3
-4

فرم های پر شده و امضا شده پیوست
پایان نامه سیمی شده که برگه اول آن به تایید استاد راهنما رسیده باشد .
برگه شرکت در  4جلسه دفاع سایر دانشجویان و مرتبط با رشته (فرم مربوطه در سایت دانشکده موجود است)
دو عدد گزارش پیشرفت کار سه ماهه که اولین گزارش باید ۳ماه قبل از تاریخ دفاع دانشجو ارائه گردد( .فرم مربوطه
در سایت دانشکده موجود است)

فرم شماره :1
در این فرم بند  -1فرم شماره  1توسط دانشجو به طور کامل و صحیح وارد شود  .بند  -2در این بخش فقط امضای اساتید
راهنما گرفته شود  .بند  -۳توسط مدیر پژوهشی پس از تحویل مدارک امضا خواهد شد .

فرم شماره :2
در قسمت باالی صفحه فرم شماره  2اطالعات مربوط به عنوان پایان نامه به صورت کامل و صحیح قید شود  .سپس امضای
هریک از اساتید راهنما و مشاور در قسمتهای مربوطه گرفته شود .الزم به ذکر است نام اساتید راهنما و مشاور حتما باید بصورت
دقیق آورده شود و چنانچه دانشجویی سهوا و یا عمدا نام استادی را از لیست اساتید راهنما و مشاور حذف کرده و امضای ایشان
را نگرفته باشد دفاع ایشان کان لم یکن تلقی شده و طبق مقررات با او برخورد خواهد شد  .استاد داور توسط مدیر گروه انتخاب
می شود .سپس امضای داور توسط دانشجو اخذ گردد .در نهایت برای ثبت تاریخ دفاع به دفتر وب سایت دانشکده مراجعه و
امضای کارشناس مربوطه اخذ شود .در پایین صفحه امضای مدیر گروه الزامی بوده و حتما اخذ گردد  .امضای های مربوط به
ریاست دانشکده و مدیر پژوهش دانشکده توسط کارشناس پژوهشی اخذ خواهد شد .

فرم شماره  :3فرم ارزشیابی پایان نامه
این فرم جهت ارزشیابی ابتدایی پایان نامه می باشد و توسط استادن راهنما و مشاور و داور دانشجو تکمیل خواهد شد .بدیهی
است عدم پر شدن این برگه به منزله عدم مطالعه پایان نامه توسط استاد راهنما و مشاور است .فرم شماره - ۳الف توسط استادان
راهنما و مشاور و فرم  - ۳ب توسط استاد داور دانشجو تکمیل خواهد شد( .تکمیل این فرم توسط داور قبل از دفاع الزامی بوده
و در صورت عدم کسب امتیاز کافی دانشجو مجاز به برگزاری دفاع نمی باشد).

**توجه  :مدارک ناقص از جانب پژوهش دانشکده تحویل گرفته نشده و هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و عواقب
ناشی از آن متوجه خود دانشجو خواهد بود .

