
 یتعال بسمه

 زیتبر هیرشدی عال آموزش موسسه ارشدی کارشناس نامه انیپا از دفاع مجوز فرم

 .از پایان نامه در نیمسال اول تا آخر امتحانات و در نیمسال دوم آخر مردادماه استآخرین فرصت دفاع : مهم

   سرکارخانم دکتر/ یآقا جناب محترم راهنمای استاد -1

 ضمن                            ییدانشجو شماره به ش                   یگرا                   رشتهی دانشجو ب                نجانیا احترام و سالم با    

 هیکل نکهیا از اطالع با و هیرشدی عال آموزش موسسه مصوبه مطابق نامهانیپا نگارش نحوه تیرعا و قیتحقی حقوق وی علم اصولی تمام تیرعا

 موسسه و راهنما استاد نظر و نام با زین ندهیآ در آن ازی بردار بهره نوع هر و بوده زیتبر هیرشدی عال آموزش موسسه به متعلق پژوهش نیا حقوق

 .باشمیم ارشدی کارشناس نامهانیپا از دفاعی متقاض است، ریپذامکان زیتبر هیرشدی عال آموزش

 دانشجو امضا                        درخواست خیتار                                                                                                     

 انیپا یراهنما استاد عنوان به                       ه   و شاغل در دانشگا                        علمی   مرتبه  دارای                               نجانبیا -2

 نامهانیپای محتوا ضمن در. ندینما دفاع خود نامه انیپا از توانندیم شانیا و مینمایم دییتا را دانشجوی تقاضا صحت الذکر فوقی دانشجو نامه

 رابطه نیا در هیرشد موسسه اصول تیرعا و متن داخل نگارش ☐ی سیانگل وی فارس دهیچک ☐ فهرست شاملی نگارش نظر از و مطالعه دقت با

                              راهنما                                                                  استاد امضا تاریخ                                                                         . می باشد دییتا مورد آن صحت و دیگرد کنترل ☐

 انیپا مشاور استاد عنوان به                       ه   و شاغل در دانشگا                        علمی   مرتبه  دارای                               نجانبیا -3

 نامهانیپای محتوا ضمن در. ندینما دفاع خود نامه انیپا از توانندیم شانیا و مینمایم دییتا را دانشجوی تقاضا صحت الذکر فوقی دانشجو نامه

 رابطه نیا در هیرشد موسسه اصول تیرعا و متن داخل نگارش ☐ی سیانگل وی فارس دهیچک ☐ فهرست شاملی نگارش نظر از و مطالعه دقت با

                                                                                                          مشاور استاد امضا تاریخ                                                                         . می باشد دییتا مورد آن صحت و دیگرد کنترل ☐

 محترم امور مالیکارشناس  -4

 .باسالم و احترام، لطفا مراتب تسویه حساب با نامبرده را اعالم نمائید    

 آموزش مدیر امضا و مهرتاریخ                                                                                                                                    

 آموزش محترم ریمد  -5

 .نامبرده در تاریخ                        با امور مالی تسویه حساب نمودند احترام، و سالم با    

 یمال امور رشناسکا امضا و مهرتاریخ                                                                                                                                    

 ی آموزش گروه محترم ریمد  -6

 دورهی درسی واحدهای تمام گذراندن ☐. دینما دفاع خود نامهانیپا از تواندیم ریز طیشرا بودن دارا لیدل به نامبرده احترام، و سالم با    

 وی لیتحص سنوات دنینرس انیپا به ☐ی مشروط ترم کی از شیب نداشتن ☐ی فعل و گذشتهی ها مسالین در واحد انتخاب ☐ ارشدی کارشناس

               مورخ         شماره به خاص موارد ونیسیکم ای                مورخ                شماره بهتحصیالت تکمیلی ی شورا از مجوز داشتن ای

 .در پرونده نامبرده قابل رویت است شده گذراندهی درسی واحدها کارنامه ضمن در                     مورخ در پروپوزال بیتصو ☐      

                                                                  آموزش کارشناس امضاو  مهرتاریخ                                                                                                                                 

 ی آموزش محترم معاونت -7

علمی   مرتبه  دارای                             دکتری آقا/خانم از دیگرد مقرر. دیآیم عمل به موافقت  دانشجو دفاع درخواست با احترام، و سالم با    

و شاغل                     علمی   مرتبه  دارای                            دکتری آقا/خانم و                            ه   و شاغل در دانشگا                        

،                         ساعت دفاع خیتار ضمن در. شوند حاضر دفاع جلسه در تا دیآ عمل به دعوت داور عنوان به                         ه   در دانشگا

همانندی با سایر مدارک ایرانداک ........... همچنین پایان نامه ایشان دارای میزان  .دیگرد نییتع                         مورخ                         روز

                                                                                                                                    .می باشد

 آموزشی                               مهر و امضا گروه ریمدی خانوادگ نام و نام         تاریخ                                                         

 ی آموزش گروه محترم ریمد -8

 نامهانیپا از تواندیم و بوده نامهانیپا از دفاعی برا طیشرا حائز مذکور،ی دانشجوی آموزش دوره اتمام به توجه با لهیوس نیبد احترام و سالم با    

 .دینما دفاع خود

 معاون آموزشی                                    مهر و امضا یخانوادگ نام و نامتاریخ                                                                         
 


