
   52/07/37مورخ  10606/37فرم ارزيابي پايان انهم كارشناسي ارشد مشمول بخشناهم 

 استاد محترم راهنما 
 سالم عليكم

كليه ..............احتراماً اين جانب                       دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته             به شماره شناسايي 
ام شش ماه كامل  از تصويب صورتجلسه موضوع كه در تاريخ              از آن دفاع نمودهواحدهاي دوره را گذرانده و 

لذاخواهشمند است دستور فرمائيد اقدام الزم مبذول فرمايند ضمناً يك .باشم  گذشته، آماده دفاع از پايان نامه خود مي

 .گردد نسخه از پايان به پيوست تقديم مي
 نام و نام خانوادگي دانشجو                                                                                                                                                   

 تاريخ  و  امضاء                                                                                                                                                                                

 .........مدير محترم گروه 

با سالم و احترام به پيوست يك نسخه از پايان نامه  
آقاي

خانم
دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد                                 

وسته رشته                   ورودي        به شماره شناسايي                   كه مورد تأئيد اين جانب، استاد مشاور و ناپي
گردد و به  استاد داور قرار گرفته است و در صفحه اول آن درج شده كه بدون هيچ قيد و شرطي آماده دفاع است ارسال مي

ل تا تاريخ                 امكان دفاع از پايان نامه به علت تكميل بودن كد رساند درحال حاضر و حداق استحضار مي
ضمناً بجز دانشجوياني كه كد اخذ نموده اند، تعداد          نفر دانشجوي آماده دفاع در نوبت انتظار . اينجانب وجود ندارد
 :اسامي اين دانشجويان عبارت از. باشد مبرده ميباشند كه نوبت اين دانشجويان براي دفاع، جلوتر از نا براي دريافت كد مي
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 نام و نام خانوادگي                                                                                                                                                               

 استاد راهنما                                                                                                                                                                     

 تاريخ  و  امضاء                                                                                                                                                                         

 .درج تاريخ و نام استاد راهنما در محل امضاء استاد راهنما ضرورت دارد :توجه

         ...........معاونت محترم آموزشي دانشكده  

 سالم عليكم

احتراماً يك نسخه پايان نامه 
آقاي

خانم
با مشخصات مذكور كه صفحه اول آن توسط استادان محترم                           

ضمناً دانشجو ازنظرسايرمسائل . گردد راهنما ، مشاور و داور مبني بر آمادگي دفاع تأئيد شده است تقديم مي
مشكلي براي ( پروپوزالماه از تاريخ تصويب  6گذراندن كليه دروس اصلي و جبراني دوره و معدل كل وگذشت )آموزشي

 .دفاع از پايان نامه ندارد و مندرجات استاد راهنما مورد تأئيد است 
 گروه نام و نام خانوادگي مدير                                                                                                                                                   

 تاريخ  و  امضاء                                                                                                                                                                              

 .درج نام مدير گروه و تاريخ در قسمت امضاء الزامي است :تذكر
 



 دفتر تحصيالت تكميلي -اداره كل محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي

به پيوست يك نسخه پايان نامه تأئيد شده توسط استادان راهنما ، مشاور و داور مربوط به دانشجو با  با سالم
ارسال مشخصات فوق جهت اقدام الزم براي تمديد پايان نامه بدون اخذ شهريه طبق مفاد بخشنامه مربوطه ، 

 . گردد مي

 نام ونام خانوادگي و امضا معاون آموزشي دانشكده                                                                                                       

                                                                                                                              تاريخ                       .                                            درج نام و تاريخ در قسمت امضاء الزامي است :توجه
 

 

 مدير كل محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي

 سالم عليكم

 .گردد بشرح ذيل اعالم مياحتراماً مندرجات استاد راهنما بررسي و نتيجه 

 كارشناس دفتر تحصيالت تكميلي                                                                                                 

 امضاء  تاريخ  و                                                                                                   

  .درج نام و تاريخ الزامي است :توجه

 

     معاونت محترم پژوهشي دانشگاه 

 سالم عليكم

احتراماً ضمن الصاق يك نسخه پايان نامه دانشجو 
آقاي

خانم
رساند دانشجو مشمول  باستحضار مي                          

تواند در نيمسال  باشد و مي مفاد بخشنامه مذكور مي
اول

دوم
را بدون (( ادامه پايان نامه )) سال تحصيلي                

 .خواهشمند است دستور مقتضي صادر فرمايند. پرداخت شهريه اخذ نمايد

 با تشكر                                                                                                        

 مديركل امور آموزشي و تحصيالت تكميلي                                                                                                                               

 تاريخ  و  امضاء                                                                                                                                                              
 

         مدير كل محترم امور مالي واحد

 سالم عليكم

تواند ادامه پايان نامه را در نيمسال  با توجه به بررسي بعمل آمده دانشجو                       مي
اول

دوم
 سال تحصيلي                       

 .دستور اقدام الزم معمول فرمايند. بدون پرداخت شهريه اخذ نمايد             
 

 معاون پژوهشي دانشگاه                                                                                                                                                          

 تاريخ  و  امضاء                                                                                                                                                                       

 الزم به همراه يك نسخه پايان نامه مديركل محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي واحد  جهت اطالع و دستور اقدام :رونوشت

 



  



 


