
  تحصيالت تكميلي دانشگاه

  
  
  
  
  

  
  
  

  معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده
دانـشجوي كارشناسـي ارشـد      .................................. به شماره دانشجويي    ................................................... اينجانب    

تقاضـاي تـشكيل   ) فراگيـر نوبـت دوم  روزانـه (دوره  نوع...................................................... گرايش -رشته
ضـمناً  . را دارم ............... رأس سـاعت    ......................... مـورخ   .................. نامه خـود را در روز       جلسه دفاع از پايان   

باشـد، بـا    نه كه شامل افراد ذيل مـي      و همچنين كميته ممتح   ......................................... استاد راهنماي اينجانب    
  .اين موضوع موافقت دارند

  : استاد مشاور-3           : استاد راهنما-1
  
  : استاد مدعو داخلي-4          :  استاد مدعو خارجي-2
  

  ضاء دانشجو                                                                                                    ام
  : عنوان پروژه

   
  مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه

 آموزشي وي به    يبديهي است پرونده  . باشدنامه خود مي  رساند دانشجوي فوق آماده دفاع از پايان      به اطالع مي  
هـا ثبـت نـام دارد و دروس مـصوب مـورد نيـاز را           دانشجو در تمامي ترم   و  طور كامل مورد بررسي قرار گرفته       

نامـه  براي فارغ التحصيل شدن فقط نياز به دفاع از پايـان           و    و نمرات آنها در كامپيوتر ثبت شده است        گذرانده
  .باشدمي................. برابر ) نامهبدون احتساب نمره پايان(وي  تاكنون دلضمناً مع. خود دارد

   تحصيالت تكميلي دانشكدهمعاون آموزشي و               كارشناس دفتر تحصيالت تكميلي             
               امضاء و تاريخ                                                              امضاء و تاريخ

  
  معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده

  .نامه خود دفاع نمايدتواند از پايانرساند كه نامبرده ميبه استحضار مي
هاي آزاد دورهمدير 

  دانشگاه
تحصيالت كارشناس   امور خوابگاههامدير 

  تكميلي دانشگاه
تحصيالت تكميلي مدير 

  دانشگاه
  و امضاءنام 

, مخصوص دانشجويان شبانه(
نيمه حضوري و روزانه داراي 

  )جبراني

  و امضاءنام 
مخصوص دانشجويان (

  )خوابگاهي

  و امضاءنام   و امضاءنام 

  . باشد هفته از تاريخ اعالم شده مي4اعتبار اين مجوز به مدت 
  . دانشجو موظف است گواهي تحويل پايان نامه را از هر يك از اعضاء هيأت داوران، همراه با تاريخ، اخذ و ضميمه اين برگ نمايد

   نامه انيپا از دفاع يبرا مجوز تافيدر فرم
 



  :ممتحن خارجي
پژوهـشكده  / پژوهـشگاه   /كـادر علمـي دانـشگاه     ................. با مرتبه علمـي     . ..............................................اينجانب  

...................................... خـانم   /از آقـاي  ......................... يك نسخه پايان نامـه در تـاريخ         ............................................ 
  .مه نامبرده دريافت نموده امجهت شركت در جلسه دفاع از پايان نا

  امضاء

  : داخليممتحن
خـــانم /از آقـــاي....................... يـــك نـــسخه پايـــان نامـــه در تـــاريخ ............................................... اينجانـــب 

 .امنامبرده دريافت نمودهنامه جهت شركت در جلسه دفاع از پايان............................................... 

  
  مضاء ا

  
  

 :اساتيد راهنما/نام و نام خانوادگي استاد

 امضاء  - 1

 امضاء  - 2

 :اساتيد مشاور/نام و نام خانوادگي استاد

 امضاء  - 1

 امضاء   - 2

  امضاء                                    )مدير گروه(نام و نام خانوادگي اداره كننده جلسه 
  
  

   )مخصوص دانشجويان غير خوابگاهي(. كنماينجانب دانشجوي خوابگاهي نبوده و از خوابگاه استفاده نمي
  

  تاريخ    
 امضاء دانشجو


