
 به نام خدا
 

 

                               

 بسمه تعالی                                                                      

 

 

 ................دانشکده  تعيين استاد راهنما –  1فرم شماره 

 

 مدیر محترم تحصيالت تکميلی معاون/

 

 با سالم 

 اهآميا آياا  اسيتار رعبيه .............................................احتراماً به استحضار مي  رسيا س سير ار ميا ج ا  آياي   يا   

 . رمعرف  م  گرر.................شماره را شجای  به.................رشته   ارشآاس  ارشس را شجا  مقطع.......................  ا  ما جا

 

  مسیر گروه-3                                       استار راهآما -2    را شجا     -1

  ام و  ام ما اارگ     ام و  ام ما اارگ  ام و  ام ما اارگ                         

 

 امضاء           امضاء            امضاء      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  راهآما، مسیر گروه ورا شجا تآظیج م  گررر. سخه با رو اشت به استار  4*این فرم رر 



 به نام خدا
 

  

 

  ..............دانشکده  تصویب پروپوزال پایان نامه كارشناسی ارشدصورتجلسه –2فرم شماره        

 امضاء و تاریخ محل خدمت رتبه دانشگاهی نام و نام خانوادگی مشخصات اساتيد راهنما و مشاور

     اولراهآما   استار

راهآما  روم )ررصارت استار 
 ضرورت به تشخیص گروه(

    

     استار مشاور اول 

     استار مشاور روم 

 

 ................................................................................................................................................ عنوان :

Title:  ................................................................................................................................................  
 ....................:را شکسه.......... لیرشته تحص..............شماره را شجای  .........................: ام و  ام ما اارگ  را شجا

 اعضای حاضر:

 نام ونام خانوادگي   نام ونام خانوادگي   نام ونام خانوادگي

 امضاء  امضاء                                              امضاء                                                
 

 خانوادگينام ونام    نام ونام خانوادگي   نام ونام خانوادگي

 امضاء                                                             امضاء    امضاء                                                
 

ه رشييمابييه ......................را ،  پایييا   امييه مييا ج ا   ييا  ........را  از تعييسار  يي ...............اليي ( بييا تا ييه بييه تعييسار 

   یاز به اصالحات به شرح ذی  رارر:......................را شجای 
 

  ام و امضا  مسیر گروه ا  تاریخ 

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

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

اره مشييبييه ......................را ،  پایييا   امييه مييا ج ا   ييا  ........را  مثبييت از تعييسار  يي ...............ي( بييا تا ييه بييه تعييسار 

   رار گرفت. هت ارسال به اراره تحصیالت تکمیل  را شکسه مارر تصایب گروه ......................را شجای 

  

 دارد.مرکز تحقیقات ..................  را دراین پروپوزال  ، تقاضای بررسی و تصویب نهائیاستاد راهنما
 

  ام و امضا  مسیر گروه ا  تاریخ 

 

 ارسال مي گردد. استاد/ اساتید مشاور ،استاد/اساتید راهنما *این صورتجلسه به



 به نام خدا

 

 

 

 ..............دانشکده  پایان نامه كارشناسی ارشدوضعيت پيشرفت گزارش سه ماهه  –3فرم شماره 
 

 از تاریخ:     ا    ا      تا تاریخ:     ا    ا .........  □سام  □روم □شماره گزارش:اول

 ..................:گروه  ........................شماره را شجای : ......................... ام و  ام ما اارگ  را شجا:  

           ا    ا           :تاریخ شروع پژوهش )تاریخ تصایب رر  میته امالق را شگاه( 

 ...............................  ام و  ام ما اارگ  استار راهآما:

 ................................................................................................................................................................... عآاا  پایا   امه :

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

 گزارش  ار :

 .................................رر سه ماهه گذشته :  -1

 

 

 .................................بر امه  ار برا  سه ماهه  یآسه :  -2

 

 

 .................................مشکالت حین ا جام  ار و ارائه پیشآهار :  -3

 

 

 ................................. امضاء را شجا:               .................................تاریخ : 

 

 □ضعی             □متاسط      □ماي       □ارزیاب  استار راهآما:  بسیار ماي 

  ....................................................................................................................................................................................... توضیحات در صورت نیاز:

 تاریخو ء اضما              .......................................... ...................... .................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................... ظر مسیر گروه  مازش  : 

 تاریخو  اءضما                   ........ ............................................................................................................................................................................

 

 ارزیاب  معاو  تحصیالت تکمیل :

 طرح تحقیقات  مطابق  سول زما بآس  پیشرفت  رره است؟ یا ا را   -1

 ررصس پیشرفت طرح:.........□میر                            □بل 

 □غیر  اب   بال □ اب   بال                      یفیت پیشرفت طرح: -2

 ام و  ام ما اارگ  معاو  تحصیالت تکمیل                                                                                                                     

 مضاءتاریخ و ا                                                                                                     

 

 اداره تحصیالت تکمیلي دانشکده جهت درج در پرونده دانشجو*رونوشت: 



 به نام خدا

 

 

 

 ..............دانشکده   پایان نامه كارشناسی ارشد دوره ای  ارائه شفاهی گزارشنحوه صورتجلسه  –4فرم شماره 

 ...............ارائه:تاریخ   ...................... مازش   روهگ. ....................شماره را شجائ .......................   ام را شجا 

 ...........................................................................................................................................عآاا  پایا   امه :

 ارزیابی اعضای كميته تخصصی گروهجمع بندی كلی 

 

 

 استاد یا اساتید مشاور:     استاد یا اساتید راهنما:

 

 نام و نام خانوادگي     نام و نام خانوادگي 

 امضاء      امضاء 

      

 اعضای حاضر گروه:

  نام و نام خانوادگي        نام و نام خانوادگي   نام و نام خانوادگي   نام و نام خانوادگي 

 امضاء         امضاء    امضاء    امضاء 

    

 

 :مسیر گروه

 امضاءنام و نام خانوادگي 
 :را شکسه تحصیالت تکمیل تحای  به 

 تحصیالت تکمیل  امضاء  ارشآاس و تاریخ 
  

 

 ضعی         متاسط        ماي        بسیار ماي           :تسلط بر ماضاع تحقیق .1

 ضعی         متاسط        ماي        بسیار ماي :          چگا گ  پیشرفت تحقیق .2

 ضعی         متاسط        ماي        بسیار ماي       : یفیت ارائه گزارش شفاه  .3

 :اعضا   میته تخصص  گروهات و  ظر اتپیشآهار مع بآس  

 

 

 

 

 



 به نام خدا

 

 

 ..............دانشکده  آمادگی دفاع از پایان نامه كارشناسی ارشداعالم   –5فرم شماره 

 

 .................................  :ازشم  گروه.................................  شماره را شجای :.................................و  ام ما اارگ : ام 

 ................................. :مشاور ساساتیا استار       .......................:استار راهآما  روم............................: استار راهآما

 ................................................................................................................................................................... عآاا  پایا   امه :

                                      ء استار راهآما    اضما                    ...............................................................................................................................

 

 محترم تحصيالت تکميلی دانشکده  معاون/مدیر

 با سالم  

                  ........... ......................ماضاع رر  لسه مارمه ،با تا ه به پیشآهار استار راهآما رر مارر راور  پایا   امه فاقال ( 

یا  اع از پاه و ا ازه ا جام مراح  الزم برا  رفمارر تصایب  رار گرفت اتمام  ار پایا   امه گروه مطرح، بررس  و 

  . امه راره شس

 امضاء مسیر گروه

 پایان نامه توسط هيات داوران گزارش نهائی تایيد دریافت مستندات

 محل امضاء مقاله یا تاریخ دریافت پایان نامه و نام و نام خانوادگی سمت

    اولراهآما   استار

    روماستار راهآما  

    استار مشاور

    استار مشاور

    راور استار 

    راور استار 

     مایآسه تحصیالت تکمیل 

 ه است...... مورد تصویب مرکز تحقیقات ......... قرار گرفت مورخه شماره ........ نامهاین گزارش نهائي طبق ب( 

 امضاء مسیر گروه

 تاریخ

  



 به نام خدا

 

 

 ........دانشکده  دفاع پایان نامه كارشناسی ارشد توسط هيات داوران يتقابلنتيجه بررسی اعالم  –6فرم شماره 

 

 .....................................گروه آموزشی محترم  مدیر

 ......... ...............را شجای :به شماره ..................................... با سالم،  پایا   امه ما ج ا   ا          

...   ...................................................................................................تحت عآاا   ..................... .شته ر را شجا   ارشآاس  ارشس

 م  باشس.  رفاع غیر  اب و از  ظر ایآجا ب   اب  رفاع ا  مارر مطالعه  رار گرفته

 اصل رت غیر  اب  رفاع بار  پیشآهارات رر صا:............................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

 :استادزمان پيشنهادی دفاع بودن  در صورت قابل

 15-17 13-15 10-12 8-10 ساعت         تاریخ/روز 

     ....../......./......    شنبه 

     ....../......./...... یكشنبه 

     ....../......./......  دوشنبه

     ....../......./...... سه شنبه

     ....../......./...... چهارشنبه

     ....../......./...... پنج شنبه

   

    راوراستار            استار مشاور              تار راهآما اسسمت:       

    نام و نام خانوادگي               

 امضاء

 ایشان برسد. امضایتکمیل و به  6شماره جداگانه * برای هر یک از اساتید محترم راهنما، مشاور، و یا داور، باید یک فرم 

 ده شود.زجدول فوق عالمت در استاد محترم در خانه مربوطه  ، توسطلطفاً زمان مورد نظر ،درصورت قبول صالحیت دفاع *

 

 



 به نام خدا

 

 

 ..............دانشکده  اعالم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسی ارشد–7فرم شماره 

 

 دانشکده محترم تحصيالت تکميلی مدیر/معاون

 

 با سالم 

اس  ارشس رشآا را شجا  .... .................................با تا ه به  ظر راورا  محترم و  اب  رفاع بار  پایا   امه ما جا  ا 

 .،....................................................................................تحت عآاا  .............................رشته   ..................  به شماره را شجائ  

    ...........................  ررمح ........................تاریخبه     ............  روز ...................  بسیآاسیله زما  رفاع از پایا   امه فاق ساعت  

اهآما، مشاور و راور تاییس شسه تاسط اساتیس ر  6به پیاست اص  فرم ها  شماره  اعالم م  گررر. ...................  را شکسه 

  یز  هت استحضار ارسال م  گررر.

 

 

 

 

 ...................مدیر گروه آموزشي                                                                           

 نام ونام خانوادگي                                                                    

 ءامضا                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 رو اشت : 

 گیریها  الزم   هت ا سام و پ ..................................... ما جا  ا را شجا-



 به نام خدا

 

 

 

 ..............دانشکده  اعالم عمومی برگزاری جلسه ی دفاع از پایان نامه –8فرم شماره 

 

 

 دعوتنامه جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسی ارشد 

   عنوان پایان نامه: 

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

 استاد راهنما: 

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

 : مشاوراستاد 

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

 

 :ارائه دهنده

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

                                

 ..............تاریخ    .......... روز  ................ساعت  :زمان

 ..............  دانشکده ............................مکان:  

 

 

 رونوشت:

 کارشناس تحصیالت تکمیلي دانشکده جهت اطالع و اقدام -

 تضيمسئول روابط عمومي دانشکده جهت اطالع و انجام هماهنگي های مق -

 از وب سایت اطالع رسانيمسئول اطالع رساني دانشکده جهت  -

 

 

 نام و نام خانوادگي مدیر گروه:

 امضا

 نام و نام خانوادگي مسئول روابط عمومي دانشکده:

 امضا

 

 



 به نام خدا

 

 

 

 ..............جلسه دفاعيه كارشناسی ارشد دانشکده حکم شركت در  –9فرم شماره 

 

 
 

 ............................استاد محترم سركار خانم / جناب آقای   

 

 با سالم  و احترام

.. ........................بسیآاسیله از  آابعال  رعات م  شار رر  لسه رفاعیه از پایا   امه سر ار ما ج ا  آاي   ا  ........... 

 ه.........   ...................................................................تحت عآاا ...........................................را شجا   ارشآاس  ارشس رشته 

ر رربرگزار م  گ ................. را شکسه............ررتاریخ ...................................... راس ساعت ............... رر سالن...................

 بعآاا  استار راهآما ا مشاور ا راور شر ت فرمائیس. حضار به ما ع ما ب مزیس امتآا  مااهس بار.

 .رمی            □بله                              را شجا تمام رروس مار را گذرا سه و  مرات ایشا  ثبت گرریسه است□  

 حصیالت تکمیل ................. ارشآاس  مازش ت                                                              

ت یس  هیئضمآاً) رر  لسه رفاع پایا   امه حضار حسا   چهار فر از پآج  فر هیئت راورا  مآتخب الزام  باره و رر صارت به حس  صاي  رس

مقاله)  وزارت متباع ارسال 1392ا12ا13مارخ  500ا1318 امه شماره  1راورا   لسه رفاعیه لغا م  گررر.(. الزم بذ ر است بر طبق ماره 

Submission:ب  از رفاع از پایا   امه الزام  باره و محاسبه  مره را شجا به  رار  ذی  م  باشس  ) 

 م  باشس 18( :  مره از Submission) ارسال مقاله -1

 م  باشس. 20 مره از  Scopusویا   WOS :ISI ،Medline :PubMed ( مقاله رر مجالت  مایه شسه ررAcceptanceپذیرش) -2

 م  باشس. 19:  مره از  2مقاله رر مجالت غیر از بآس( Acceptanceپذیرش ) -3

  م  باشس.  18 مره ایشا  از□ 

 را شجا (Acceptance  مقاله رارر؟   بله )□            

 

       

 .............دهمعاون/مدیر تحصيالت تکميلی دانشک                                                                   

 

 

 رونوشت:

 استاد محترم راهنما.......................................... جهت شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه -

 مشاور.......................................... جهت شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامهاستاد محترم  -
 استاد محترم داور.......................................... جهت شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه -
 ..... جهت شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامهنماینده محترم تحصیالت تكمیلي دانشكده........................................... -
 گروه دانشجو آقای/ خانم ....................................................... جهت اطالع و ارسال پیش نویس پایان نامه به مدیر محترم -

 مدیر محترم پژوهش دانشگاه جهت استحضار -

 انضمام صورتجلسه دفاعیه جهت اعالم نتیجه به دانشكدهکارشناس  محترم آموزش تحصیالت تكمیلي دانشكده به  -

 امور پژوهشي تحصیالت تكمیلي دانشكده .................. -

 

 □می باشد(  19محاسبه نمره ایشان از ) 

    □می باشد(   20) محاسبه نمره ایشان از 



 به نام خدا

 

 

 ..............دانشکده  ارزیابی دفاع از پایان نامه كارشناسی ارشدفرم  :10 فرم شماره

 

 عنوان .....................رشته تحصیلي ..........................شماره دانشجویي  ...........................دانشجو نام و نام خانوادگي  

 ............................................................................................................................................................................پایان نامه 

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

 امتياز دانشجو حداكثر امتياز  عنوان  ردیف
 :میزا  تسلط بر ماضاع 1

 بیا  ضرورت و تا یه ا جام تحقیق .1

 رس  و  مع بآس  ساابقبر .2

 علم   بحث و استسالل .3

 یافته ها  ریگرا  مقایسه علم   تایج با  .4

  یفیت پیشآهار  ها  ارائه شسه .5

 تاا  پاسخگائ  به پرسش ها  راورا  .6

6  

 : یفیت رفاع از پایا   امه 2
 (تازیع مآاسب زما )رعایت زما   .1
 ارائه )سمع  و بصر ( وسای استفاره از  حاه  .2

3  

 :ابتکار رر روش تحقیق 3
 استفاره از روش ها و ابزار  این .1

  ا ور  رر تحقیق .2

 تحقیقبار   اربرر   میزا  .3

4  

  5  حاه    گارش پایا   امه  4

  18از  حسا ثر امتیاز 

 11اره  امه اصالح شسه به همراه فرم تکمی  شسه شمالزم است اصالحات به شرح ذی  تاسط را شجا ا جام و پایا  *

 ..............................................................................................................................................  هت تاییس به ایآجا ب تحای  گررر:

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

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

  استاد داور            استاد مشاور          سمت:       استاد راهنما 

 نام و نام خانوادگي                  

 امضاء                         

 

 

 



 به نام خدا

 

 

 ..............ه های كارشناسی ارشد دانشکده يدیه انجام اصالحات و مجوز صحافی پایان نامفرم تائ: 11فرم 

 

 

 معاون محترم تحصيالت تکميلی دانشکده

ره ماش هب  .....................................رشته........................ دانشجوی مقطع   ................................اینجانب احتراماً 

ان  ود تحت عنونامه خ اناز پای....................................  در تاریخ ................................. دانشجویي

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

الحات مورد نظر هیات کرده و اص عافد.................................... ......................................................................................................................

                                محترم داوران را در نسخه پایان نامه خود طبق نظر استاد راهنما اعمال نموده ام.                 

 ....................................  امضاء دانشجو تاریخ و 

ورد امه ایشان منو پایان  درپایان نامه فوق انجام شده اصالحات الزم توسط دانشجو نمایند تایید ميامضاءکنندگان ذیل بدینوسیله 

 است.تایید بوده و مجاز به صحافي و ارائه 

 استاد راهنما

 

 

 نام و نام خانوادگي

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

 تاریخ و امضاء

 نام و نام خانوادگي

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

 تاریخ و امضاء

 

 استاد مشاور

 

 

 نام و نام خانوادگي

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

 تاریخ و امضاء

 نام و نام خانوادگي

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

 تاریخ و امضاء

 خانوادگينام و نام 

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

 تاریخ و امضاء

 داوران

 

 

 نام و نام خانوادگي

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

 تاریخ و امضاء

 نام و نام خانوادگي

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

 تاریخ و امضاء

 وادگينام و نام خان

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

 تاریخ و امضاء

 نام و نام خانوادگي

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

 تاریخ و امضاء

 نام و نام خانوادگي

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

 تاریخ و امضاء

 نام و نام خانوادگي

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

 تاریخ و امضاء

نماینده تحصیالت 

 تکمیلي دانشکده

 نام و نام خانوادگي

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

 تاریخ و امضاء

  

 


	Word Bookmarks
	OLE_LINK10
	OLE_LINK11
	OLE_LINK12
	OLE_LINK13
	OLE_LINK8
	OLE_LINK9


