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========================= 

 ماره:

:  ر

 ت:

ارشد گرایش                                به شماره اینجانب                                     دانشجوي رشته                                 مقطع کارشناسی 
 دانشجویی                            با توجه به اتمام پایان نامه با عنوان

 که استاد راهنما و مشاور گواهی کرده اند، آماده برگزاري جلسه دفاع هستم.                                                                              
 امضاء دانشجو:                  شماره تلفن:                                                                                                 

 تاریخ:                                                                                                                                      

 امور مالی

 
 د.نامبرده مشکلی در خصوص عدم پرداخت شهریه و یا اقساط وام هاي دریافتی ندار

 کارشناس امور مالی: امضاء و تاریخ                                        رئیس صندوق رفاه دانشجویی: امضاء و تاریخ
 
 

کارشناس آموزش 
 رشته مربوطه

 نامبرده:
 تمامی واحدهاي درسی خود را گذرانده است. -1
 معدل کل قبل از دفاع: -3                    نسبت به اخذ و تمدید واحد پایان نامه اقدام نموده است.           -2
 در نیمسال         سال تحصیلی                        تعدا د    واحد پایان نامه را اخذ نموده است-4

 نام و نام خانوادگی :                                                                  امضاء

 
رئیس اداره پژوهش 

 کدهدانش

طرح نامه پایان نامه دانشجوي مذکور در جلسه شماره            شوراي تحصیالت تکمیلی مورخ                        تصویب شده 
 است.                                                                                        
 تاریخ و امضاء                                                                                               

 

 استاد راهنما
 نام و نام خانوادگی:                                                                         شماره تماس:

 نامه فوق بالمانع است .                                     تاریخ و امضاء:برگزاري جلسه دفاع پایان 
 

 استاد مشاور
 نام و نام خانوادگی:                                                                         شماره تماس:

 تاریخ و امضاء:                    برگزاري جلسه دفاع پایان نامه فوق بالمانع است .                 
 

 مدیر گروه رشته
 (معرفی داور)

 داور داخلی : نام و نام خانوادگی:                                         داور خارجی: نام و نام خانوادگی:
 اریخ و امضاء:هیئت علمی دانشگاه                                   شماره تماس:                      ت

 
 ریاست محترم دانشکده

ن نامه که به با سالم، با توجه به موافقت استادان راهنما و مشاور و نیز گذراندن واحدهاي درسی و نداشتن بدهی مالی، خواهشمندم نسبت به ارسال پایا
 پیوست آمده است براي داوري اقدام فرمائید.

 تاریخ:                                                                                                                            
 وهش دانشکدهرئیس اداره پژ                                                                                                                

 معاونت محترم پژوهش و فناوري
 با سالم و احترام خواهشمندم دستور ارسال پایان نامه به داوران را صادر فرمائید.

 تاریخ:                                                                                                                           
 رئیس دانشکده                                                                                                                      

مراجعه دانشجو به 
 پژوهش

 مراجعه اولیه جهت صدور ابالغیه داوران و دریافت کاربرگ داوري پایان نامه کارشناسی ارشد -1
 کاربرگ داوري و اعالم نظر داورانمراجعه مجدد پس از تکمیل  -2

 


