
هاي فنی،پردیس دانشکدهدانشگاه تهران
انشکده محیط زیستد

نامه کارشناسی ارشدمراحل انجام دفاع پایان
شود.)توسط استاد/اساتید راهنما (به پیوست این فرم ارائه مینامهپایانتکمیل فرم کفایت -1
فتر گروه مربوطهدبه توسط استاد/اساتید راهنما امضاء شده نامهپایانو فرم کفایت نامهپایانتحویل -2
ي گروهما در جلسه شوراساس پیشنهاد استاد/اساتید راهننامه براپایانتعیین داور داخلی و خارجی مربوط به -3
انشکدهدحویل آن به معاونت آموزشی توسط مدیریت گروه و تنامه کارشناسی ارشدپایانادامه تکمیل فرم کفایت -4
وه مربوطهمدیر گرتوسط نامه کارشناسی ارشدپایاني مربوط به داوري هاصدور نامه-5
(به پیوستنشاور و داورامتدوین شده به داوران و تکمیل فرم وصول توسط استاد/اساتید راهنما، نامه تحویل پایان-6

شود)فرم مربوطه ارائه می
هاي داوران و تحویل آن به مدیریت گروهدریافت جواب-7
زجهت صدور مجوهاي فنیبه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیس دانشکدهنامهپایانول وصفرمارائه -8

صورت آپلود در سیستم)(به
تنظیم زمان انجام دفاع پس از صدور مجوز-9

شود)ئه می(به پیوست فرم مربوطه اراارسال فرم انجام دفاع توسط مدیر گروه به معاونت آموزشی دانشکده-10
هاي شرکت در جلسه دفاع توسط نامهصدور دعوتو همچنین رسانی، درج در سایت جهت اطالعدفاعتعیین مکان -11

معاونت آموزشی دانشکده
شود)ل میصورت اتوماسیون ارساتحویل دعوتنامه جلسه به داوران خارجی (به اساتید راهنما و داوران داخلی به-12
برگزاري جلسه دفاع -13
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نامه کارشناسی ارشدفرم کفایت دفاع از پایان
.........................آموزشی ....................................................................مدیر محترم گروه

،با سالم
ه/گرایش رشتسی ارشدکارشنادانشجوي دوره......................................ضمن اعالم کفایت پژوهش ........؛احتراماً 
به پیوست ...................................................تحت راهنمایی........................................به شماره دانشجویی ..............................................
د از:نهادي عبارتنگردد. داوران محترم پیشایشان به منظور بررسی امکان برگزاري جلسه دفاع تقدیم مینامه پایان
ان داخلیداور

نامهپایانپیشنهاد (پروپوزال)داور  مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
1
2

داوران خارجی
نامهپیشنهاد (پروپوزال) پایانداور  مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف

1
2

......................................................-2..........  .....................................- 1نام و نام خانوادگی و امضاء اساتید راهنما: 

تاریخ تحویل مدارك توسط دانشجو به دفتر گروه: .......................................... 
ع از ن جلسه دفاارودا................................................... مورخ ...............................................آموزشی .........................گروهدر جلسه 

به شرح ذیل تعیین گردیدند.نامه فوقپایان

..........................................................داور داخلی: - 1

......................................................داور خارجی: - 2

امضاء مدیر گروه مربوطه:                    



نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتري به هیات داورانفرم تحویل پایان

نامه/رساله خود را تحت عنوان ناپای......... .......................................دانشجوییبه شماره.................................................. کارشناسی ارشد/دکتري رشته مهندسیدانشجوي مقطع .............................................. اینجانب
:اریخت.  ح ذیل تحویل هیات داوران نمودمشرهب........... ...............................................................................................................................................................................

:مضا ا

ف
تاریخ دریافتمرتبه علمیسمتو نام خانوادگینامردی

پایان نامه / رساله

پایان نامه / رساله نسخه نهایی فرمت
امضاء

مجلد / چاپیCDالکترونیک/ 

اساتید راهنما1
 //13
 //13
 //13

اساتید مشاور2

 //13
 //13
 //13

داوران داخلی3
 //13
 //13
 //13

داوران خارجی4
 //13
 //13
 //13

5
نماینده تحصیالت 

تکمیلی 
دانشکده / گروه

 //13

: هاي فنی صادر خواهد شد.مجوز برگزاري جلسه دفاع پس از ارائه این فرم به تحصیالت تکمیلی پردیس دانشکده-1توجه

.                                     می استتحصیالت تکمیلی پردیس و زمان برگزاري جلسه دفاع الزارعایت حداقل فاصله زمانی یک هفته بین تاریخ ارائه این فرم به - 2

06/10/1391تاریخ آخرین ویرایش:
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فرم انجام دفاع

معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده محیط زیست
،با سالم

.... از:........................رساند جلسه دفاع دانشجوي دکتري/کارشناسی ارشد خانم/آقاي .............................به استحضار می
نامه کارشناسی ارشدپایانپیشنهادیه رساله دکتريدفاع رساله دکتريپیشدفاع نهایی رساله دکتري

....................................................................................................................................با عنوان:  ................................................................................
وري گردد. همچنین هیئت دایمر...... برگزا......................... ساعت ........................ روز ...................................در تاریخ .......................

باشند:به شرح ذیل میدفاعهماهنگ شده براي جلسه 

محل خدمتمرتبه علمینام و نام خانوادگیعنوانردیف

استاد راهنماي اول1
استاد راهنماي دوم2
استاد مشاور اول3
استاد مشاور دوم4
داور داخلی5
داور داخلی دوم6
داور خارجی اول7
داور خارجی دوم8
نماینده تحصیالت تکمیلی گروه9

در ضمن مدارك الزم براي دفاع:
نجانب رسیدهبه رویت این آو قابل دفاع بودن نامهه/پایانعلمی رسالنامه داوران (داخلی و خارجی) مبنی بر کفایت -1
.(فقط براي دانشجویان دکتري)باشداصل مقاالت مستخرج از رساله مورد تایید و ضمیمه می-2

............................................امضاء مدیر گروه:..........................تاریخ:  ....................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................

زیستآموزش محترم دانشکده محیط 
حیط زیست با توجه به مت تکمیلی دانشکده ی و تحصیالآموزشاینجانب .......................................................................... معاون

ودن بدفاع ل........ قاب.....................................نم .......کار خاتأیید مدیریت گروه ......................................................... جناب آقاي/سر
دارم. خواهشمند است نسبت به اختصاص سالن دفاع و تهیه صورتجلسه دفاع اقدام نامه فوق را اعالم میرساله/پایان

مقتضی صورت پذیرد.
................................................................اء: ......مضا..          ...........تاریخ: .......................................................................


