دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
حوزه معاونت پژوهش و فناوری
بسمه تعالی
اینجانب

به شماره دانشجویی

دانشجوی مقطع دکتری در رشته

متعهد میشوم :این پایان نامه
با عنوان
حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه  ،کتاب  ،مقاله و )......استفاده نمودهام ،مطابق
ضوابط ورویه موجود ،نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کردهام .این پایان نامه قبال برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی درسایر دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی ارائه نشده است .چنانچه در هر مقطع زمانی برخالف موارد فوق ثابت شود ،عواقب ناشی از آن می پذیریم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق
ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
تاریخ و امضای دانشجو

استاد راهنما
استاد مشاور

ضمن تایید همه موارد فوق ،گواهی میشود پایان نامه ایشان مورد بررسی قرار گرفت و نامبرده آماده دفاع میباشد .خواهشمند است دستور
/
/
مورخ
ساعت
فرمایید نسبت به برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه اقدام مقتضی صورت گیرد .ضمناً روز
جهت برگزاری این جلسه پیشنهاد میگردد.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما1
امضاء و تاریخ

نام و نام خانوادگی استاد راهنما2

نام و نام خانوادگی استاد مشاور1

امضاء و تاریخ

نام و نام خانوادگی استاد مشاور2
امضاء و تاریخ

امضاء و تاریخ

جناب آقای/سرکار خانم
مدیر گروه

با سالم  ،احتراماً طبق نظر شورای دانشکده جنابعالی بعنوان استاد داور داخل گروه تعیین گردیدهاید .خواهشمند است پایان نامه پیوست را
مورد بررسی قرار داده و نظر خود را جهت برگزاری جلسه دفاع اعالم نمائید.
تاریخ و امضای مدیر گروه

جناب آقای/سرکار خانم

مدیر

و جناب آقای/سرکار خانم

با سالم  ،احتراماً طبق نظر شورای دانشکده جنابعالی بعنوان استاد داور خارج گروه تعیین گردیدهاید .خواهشمند است پایان نامه پیوست را مورد

پژوهش
دانشکده

داور داخل

بررسی قرار داده و نظر خود را جهت برگزاری جلسه دفاع اعالم نمائید.
تاریخ و امضای مدیر پژوهشی دانشکده

باستحضار میرساند پایان نامه دکتری نامبرده مورد بررسی قرار گرفت و برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه نامبرده بالمانع می باشد
ضمناً اصل پایان نامه عودت داده می شود.
غیر قابل دفاع می باشد
تاریخ و امضای استاد داور

داور خارج

باستحضار میرساند پایان نامه دکتری نامبرده مورد بررسی قرار گرفت و برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه نامبرده بالمانع می باشد
ضمناً اصل پایان نامه عودت داده می شود.
غیر قابل دفاع می باشد
تاریخ و امضای استاد داور2

تاریخ و امضای استاد داور1

با توجه به نظر استاد داور امکان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ

/

/

روز

ساعت

بالمانع می باشد.

مدیر گروه
تاریخ و امضای مدیر گروه
کارشناس

با توجه به بررسی پرونده پژوهشی دانشجو ،دفاع ایشان از نظر پژوهش بالمانع است.

پژوهش

تاریخ و امضای کارشناس پژوهشی

با توجه به بررسی پرونده آموزشی دانشجو ،مشکل آموزشی ندارد و دفاع ایشان از نظر آموزش بالمانع است .ضمناً دانشجو در نیمسال جاری پایان
دوم سوم و بیشتر نموده است.
نامه را اخذ یا تمدید اول

اداره
آموزش

تاریخ و امضا و مهر مسئول آموزش

با توجه به بررسی پرونده مالی دانشجو ،دفاع ایشان از نظر امور مالی بالمانع است.
حوزه مالی

اداره صندوق رفاه دانشجویان
امضاء و مهر

اداره امور شهریه
امضاء و مهر

توضیحات:
.1

ترتیب مراحل در تکمیل فرم رعایت گردد.

.2

پس از تکمیل ،فرم تحویل کارشناس پژوهشی رشته تحصیلی خود در دانشکده گردد.

مدیر کل امور مالی
امضاء و مهر

