روزآمد 1400/9/9

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی انرژی

 -1پس از اتمام پژوهش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد ،با هماهنگی با استاد راهنما ،فرم آمادگی دفاع از پایان
نامه کارشناسی ارشد (فرم پیوست  )1را تکمیل کنید و به دفتر گروه ها به آدرس
 ese_group@energy.sharif.eduو یا  ne_group@energy.sharif.eduارسال فرمائید.
 -2پس از تائید فرم درخواست های آمادگی دفاع از پایان نامه در جلسات گروه مربوطه که طبق تقویم مشخص (یک
هفته در میان) برگزار می شود  ،در اسرع وقت به استاد راهنما مراجعه کنید تا ایشان مجوز الکترونیکی آمادگی
دفاع را در سامانه صادر نمایند.
 -3تاریخ دفاع از پایان نامه را که با هماهنگی استاد راهنما (و استاد همکار در صورت وجود) ممتحن داخلی و ممتحن
خارجی تعیین شده است را در فرم اعالم تاریخ دفاع (فرم پیوست  )2وارد کنید و به دفتر تحصیالت تکمیلی به
ایمیل  graduate_office@energy.sharif.eduارسال نمائید.
نکته مهم  :1بین زمان اعالم تاریخ دفاع به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده (مرحله  )3و تاریخ دفاع از پایان نامه،
باید حداقل دو هفته فاصله باشد ،در غیر اینصورت درخواست مجوز دفاع به دانشگاه ارسال نخواهد شد.
نکته مهم  :2آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  1400/11/30و در صورت ثبت نام برای نیمسال -2
 25 ، 400اسفند سال جاری خواهد بود.
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فرم اعالم آمادگی دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی انرژی
از :استاد راهنمای پایاننامه
به :مدیر گروه  :مهندسی هسته ای  مهندسی سیستمهای انرژی  ،سرکار خانم /جناب آقای...................................
بدینوسیله به اطالع میرساند خانم /آقای  ......................................................................به شماره دانشجویی ..................................................
آماده دفاع از پایاننامه خود تحت عنوان:
................................................................................................................................................................... ..........................................................................
میباشد .به پیوست یک نسخه از پایاننامه دانشجو(شامل مقاله پیوست) همراه فرم تعریف پروژه ایشان ،برای اقدام مقتضی تقدیم
میشود.
تاریخ:
امضاء:
نام استاد راهنما:
_____________________________________________________________________________
از :مدیر گروه
به :معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده
ضمن اعالم موافقت با برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه دانشجوی باال ،اعضاء هیات داوران پایاننامه دانشجو مطابق جدول زیر اعالم
می شود:
ردیف

سمت

1

استاد راهنما

2

استادراهنمای همکار

3

ممتحن داخل دانشکده

4

ممتحن خارج دانشکده

نام و نام خانوادگی

مرتبه
علمی

نام دانشگاه  /موسسه

لطفاً برای اعضای هیات داوران دعوتنامه صادر شود.
نام مدیر گروه:

امضاء:

تاریخ:

درصد
همکاری
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فرم اعالم تاریخ دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی انرژی
موضوع :اعالم زمان دفاع از پایان نامه

تاریخ .....................

به :دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی انرژی
طبق هماهنگی انجام شده با ( )1استاد راهنما سرکار خانم  /جناب آقای  )2( ، ...............................استاد همکار استاد
سرکار خانم  /جناب آقای  )3( ، ...............................ممتحن داخلی سرکار خانم  /جناب آقای  ..................................و
( )4استاد ممتحن خارجی سرکار خانم  /جناب آقای  ، ..............................تاریخ و زمان دفاع به شرح زیر تعیین شده
است:
تاریخ دفاع................................... :
زمان دفاع .................................. :
همچنین تائید می شود که ( )1نسخه نهایی پایان نامه که به تائید استاد راهنمای اینجانب رسیده است و به ممتحن
داخلی و ممتحن خارجی ارسال شده است و بین تاریخ دفاع تعیین شده و تاریخ ارسال این فرم به دفتر تحصیالت
تکمیلی دانشکده حداقل دو هفته ( 14روز) فاصله می باشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو........................................
امضاء ............................................................................
تاریخ .............................................................................

