
  

  ...............
ن و زمان 
نسخه هاي 

... ............ 
 ..............

 استادجوز 

 

ي فوق مي 
 ...............
  فاع نمايد.

                

ي ....................
 اختصاص مكا

ه تا يك هفته نس

......................
.......................

 هنما

شان تعهد و مج

 ش

 نامه، دانشجوي
 ......................

فيان نامه خود د

                ده

شناسي

. رشته تحصيلي
جلسه دفاعيه و

 شدن پايان نامه

 ضاء دانشجو

 با عنوان .........
.......................

امضاء استاد راه 

موده است. ايش

ضاء مدير آموزش

پاياندفاعيه از
.......... مورخ
شرح ذيل از پاي

ضاء دفتر دانشكد

ی
دفاعيه كارش

.  
امض                     

.....................
.......................

  نيده است.

                     

ها را دريافت نم

امض                  

ي زمان بندي د
......................

 هيات داوران بش

امض                 

ی س  عا   ه 
دی ی کار ر ه 
كيل جلسه د

 دانشجويي ......
داده ام و خواس
ي شوم كه در ص
ه مربوطه نمايم.
                          

ه دانشجو ........

......................
ا به رويت رساني

                      

ي و نمرات آنها
 د دفاع نمايد.

                     

ساس برنامه هاي
..در روز ... ،

....... با حضور

                      

 دا
خواست تشك

....... به شماره
اوليه را انجام د
مچنين متعهد مي
ي تحويل گروه
                         

 مورد پايان نامه
......................
ي موارد زير را

 ر پوينت

                     

 الزم را سپري
ز پايان نامه خو
                      

ه مربوطه و براس
اله و دعوتنامه

.......................

                     

 فرم درخ

.......................
تسويه حساب ا
مر مي باشم. هم

صالحات احتمالي
                         

ي انجام شده در
......................

مل بوده و تمامي
 ي رساله

 عوتنامه

 رح نهايي

زانته و فايل پاو
    

امي واحدهاي
ده و مي تواند از

                

 راهنما و گروه
سال نسخه رسا
 و در محل .....

                

...............جانب 
ع كارشناسي ت
سب براي اين ام
له خود را با اص
                          

ساس بررسيهاي
......................
ن نامه ايشان كام

نسخه هاي -
دع پوستر -
ماكت طر -
پوستر پرز -

شجوي فوق تما
ما را ارائه نمود

 موافقت استاد
پس از ارس ت

ت .................

   
   

  
اينج
مقطع
مناس
رسال
      

جو
دانش

 

  
بر اس
......
پايان

نما
راه

تاد 
 اس

  
دانش
راهنم

ش
موز

ه آ
دار
 ا

طبق
ستباي

ساعت
  
1 –

2 –

ده 
شك

 دان
دفتر

 

......................
تشكيل ج ستار
صورت پذيرفته


