
   
 معاونت آموزشي 

 01فرم شماره 

 «دانشجويان كارشناسي ارشد  پايان نامهارائه نهايي »   
 قرار گیرد. كارشناس آموزشروز قبل از تاريخ جلسه دفاعیه در اختیار  01*توجه:الزم به ذكر است جهت اخذ مجوز دفاع ،اين فرم بايد حداقل 

 آموزش كارشناس محترم

 باسالم و احترام؛
رشته ................................................ مورد بررسی قررار ررتتره اسرت و  درت دترا        ت مالی خانم/ آقای .................................................................... دانشجویوضعی 

  مشکل مالی ندارند.
 موسسهامور مالی  امضای                                                                                                                            

 

 استاد محترم راهنما

 ؛با سالم و احترام
رشرته ......................................... از لارات دعرداد واحرد  رای       دانشرجوی ...............................................................................وضعیت آموزشی  خانم / آقرای              

)برای دانشرجویان کارشناسری   کراردانی دائیدیره   وو پیوسته( )برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته داییدیه داصیلی دوره کارشناسیمجاز ،رذرانده ، سنوات 
                                                                                                                                                                                                                   دراری  دصرویپ پایران نامره. ........................................................     و  دت دتا  مشکل آموزشی ندارند.است و کارنامه آموزشی مورد بررسی قرار ررتته  سته(وناپی
 موسسه آموزشکارشناس امضای                                                                                                                               ا   

 

 مدير محترم گروه 

 ترام؛با سالم و اح

                                             ......................................... به شماره دانشجویی ................پروژه کارشناسی ارشد خانم / آقای ................................................

رسیده و آماده دتا  می باشد. خوا شمند است ................................................................................................................... به پایان ........................................دات عنوان

 لسه دتاعیه  یشندادی  دت دشکیلمقرر ترمائید نسبت به دشکیل دتاعیه ایشان اقدام شود. ضمناً داری  و روز ای پ

 ............................................................. می باشد....................................................

 استاد را نما مضایا                                            امضای استاد مشاور                                                                                     
 

 

 

 موسسه آموزشي و پژوهشي  محترم تمعاون

 ؛م  و  احترامبا سال

دانشجوی  ................................................خانم / آقای ................... پایان نامهپیرو درخواست استاد ماترم را نما، به این وسیله اعضای  یأت داوران و داری  دتا  از 

 ........................................ که در شورای رروه مطرح و به دصویپ رسیده است، به شرح ذیل اعالم می رردد.........................رشته ...............

 ...................................................................................................................... استاد مشاور . .......................................................................استاد را نما . .........................................

    خار ی  داخلی..................................................................................... داور دوم .     خار ی  داخلی.......................................... ............................................ اول رداو 

    استادیار      دانشیار     اد . است مردبه دانشگا ی داور دوم                  استادیار      دانشیار     . استاد  مردبه دانشگا ی داور اول  

 .................شماره حساب داور دوم..................................................................................شماره حساب داور اول...................................................................................................

 ......................................دلفن........................................................................................................شماره شماره دلفن...................................................................................................................

  

    احکام  و قرار داد اسادید را نما /  مشاور  کنترل رردید و کامل بود  -2

 ..................................................................... مکان .................................................زمان . روز ..................................... مورخه .......................................... ساعت ......................

 

 روه مدیر ر ی امضا                                                                                                                                           
 

 نماينده محترم معاونت آموزشي موسسه
 با سالم و احترام؛

با دو ه  به مصروبه ررروه  در خصرور بررر اری  لسره        به این وسیله..........................................................................................   /مدندسسرکار خانم /  ناب آقای دکتر

واصرل   موسسره پایان نامه دانشجو در داری  ...................... بره   نسخه 3  مخالفت  خانم / آقای ............................................................................ ضمن مواتقت  دانشجودتاعیه 

ز بررسی و در صورت عدم مغایرت آموزشی،  مرا نگی  رای مزم در خصرور  بررر اری     رردیده است و به موقع به اعضای ماترم  یات داوران داویل خوا د شد. لذا پس ا

  لسه دتاعیه توق بعمل آورید. 

 

 

 سسهموآموزشی  تامضای  معاون                                                                                                                                   
 
 

 ...............شماره : ................

 ...............................یخ: تار


