
  

  مديريت محتـرم گروه كارشناسي ارشـد
خواهشمند . مورد بررسي قرار گرفت و نامبرده آماده دفاع مي باشد. ...............................: ..................................................با عنوان .......................... جناب آقاي / باستحضار مي رساند پايان نامه سركار خانم ماًاحترا ،با سالم

  .جهت برگزاري اين جلسه پيشنهاد مي گردد     /      /       مورخ           ساعت               ضمناً روز      . است دستور فرماييد نسبت به برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه اقدام مقتضي صورت گيرد
  2نام و نام خانوادگي استاد مشاور                                       1نام خانوادگي استاد راهنما                                            نام و نام خانوادگي استاد مشاورو نام   
                                                          امضاء  و تاريخ     و تاريخ                                                      امضاء                                                                           و تاريخامضاء       

                                                               سركار خانم                                                                                 /جناب آقاي
خواهشمند . تعيين گرديده ايد..............................................   آقاي / جهت بررسي و رفع ايرادات پايان نامه كارشناسي ارشد خانم داخل گروه استاد داور بدينوسيله جنابعالي بعنوان ماًاحترا ،ا سالم ب

يان نامه كه كليه ايرادات در آن درج شده به اينجانب عودت حتماً پس از مطالعه اصل پا. برگزاري جلسه دفاع اعالم نمائيد نظر خود را جهت است پايان نامه پيوست را مورد بررسي قرار داده و
                                                                               .فرماييد

                                                                     :امضاء و  تاريخ:                                           نام و نام خانوادگي مدير گروه                                                                                                                 

                                                                                               مديريت محتـرم گروه كارشناسي ارشـد                                        
      بالمانع مي باشد   مورد بررسي قرار گرفت و برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه نامبرده   .................................... آقاي/ باستحضار مي رساند پايان نامه كارشناسي ارشد خانم با سالم ، احتراماً

 ضمناً اصل پايان نامه عودت داده مي شود. غير قابل دفاع مي باشد.                                        
                                                         :               امضاء و تاريخ:                                        نام و نام خانوادگي استاد داور                                                                                                                   

                              سركار خانم                                                                                                                   /جناب آقاي
خواهشمند است . تعيين گرديده ايد..............................................   آقاي / پايان نامه كارشناسي ارشد خانمجهت بررسي و رفع ايرادات  خارج گروهاستاد داور بدينوسيله جنابعالي بعنوان  با سالم ، احتراماً

           .در آن درج شده به اينجانب عودت فرماييدحتماً پس از مطالعه اصل پايان نامه كه كليه ايرادات . پايان نامه پيوست را مورد بررسي قرار داده و نظر خود را جهت برگزاري جلسه دفاع اعالم نمائيد
                                                                                        

:                                                         امضاء و تاريخ :                                     دانشكده پژوهشي مديرنام و نام خانوادگي                                                                                                

               دانشكده                                                                                                                      مديريت محترم پژوهشي
بالمانع مي باشد         مورد بررسي قرار گرفت و برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه نامبرده ....................................  آقاي / باستحضار مي رساند پايان نامه كارشناسي ارشد خانم با سالم ، احتراماً

  ضمناً اصل پايان نامه عودت داده مي شود. مي باشد     غير قابل دفاع.                                        
                                                      :                  امضاء و تاريخ:                                        نام و نام خانوادگي استاد داور                                                                                                                   

  كدهدانش/ مديريت محتـرم پژوهشي دانشگاه  
. مي باشد               بالمانع   ....................روز/        /       در تاريخ       ............................................ آقاي / با توجه به نظر استاد داور امكان برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه خانم سالم ، احتراماًبا 

  .مبذول فرماييدخواهشمند است اقدامات مقتضي را 
 :                                                                                  امضاء و تاريخ:                                                    نام ونام خانوادگي                              :                  مدير گروه كارشناسي ارشد   

  محترم آموزش تحصيالت تكميليمسئول
قصد دفاع از ............................... در تاريخ .............................. به شماره دانشجويي ................................  رشته دكتري/ دانشجوي كارشناسي ارشد.................................... آقاي / احتراماً نظربه اينكه خانم ، با سالم

  .نماييدپايان نامه خود دارد، خواهشمند است بالمانع بودن دفاع ايشان را از نظر آموزشي اعالم 
  دانشكده  / مدير امور پژوهشي دانشگاه                                                                                                                                                

                                :  امضاء و تاريخ                                                                                                                                                            

  دانشكده/ مديريت محترم امور پژوهشي دانشگاه 
  .دفاع ايشان از نظر آموزش بالمانع استمشكل آموزشي ندارد و  دانشجو، با توجه به بررسي پرونده آموزشي با سالم، احتراماً 

  :  مسئول آموزش تحصيالت تكميلي                                                                                                                                                      
  :                                امضاء و تاريخ                                                                                                                                                                        

  مدير كل محترم امور مالي دانشگاه
قصد دفاع از پايان ...................... در تاريخ .............................. به شماره دانشجويي ................................  رشته دكتري/ كارشناسي ارشد دانشجوي. ........................................آقاي / احتراماً نظربه اينكه خانمبا سالم، 

                                                .نماييدنامه خود دارد، خواهشمند است بالمانع بودن دفاع ايشان را از نظر مالي اعالم 
  مدير امور پژوهشي                                                                                                                                                                                       

:                                                         امضاء و تاريخ                                                                                                                                   

  دانشكده/ مديريت محترم امور پژوهشي دانشگاه 
                                              .از نظر امور مالي بالمانع است دانشجو، دفاع ايشانبا سالم، احتراماً با توجه به بررسي پرونده مالي 

  مدير كل امور مالي                                                                                       اداره امور شهريه                                                           رفاه دانشجويان اداره صندوق   
  امضاء و مهر                                                                                            امضاء و مهر                                                                         امضاء و مهر       

  

  آمادگي دفاع از پايان نامه
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