
 

   7فرم شماره  سمه تعالیاب                               نسخه تایپ شود( 1)الزم است این فرم در 

 تارید:  ارشذ  ي کارشناسي نامه پایانفرم درخواست صذور مجوز دفاع از            

  گزٍُ آهَسضی:

   

 

  موسسهمعاون محترم آموزشي 

ِ   ي تحصيلی آقاي / ذاًن ................................ داًطجَي هقطع کارضٌاسی اهًِ رساًد پایاى تا سالم، تِ استحضار هی ُ   ارضدد رضدت ي  ي ..................................... تدِ ضدوار

تاضدد.   هطدز  ٍ مدوي تصدَیة، آهدادُ اًجدام ديدا  هدی        ِهَسسد  تحصيالت تکويلدی ي هَرخ ................................ ضَراي  داًطجَیی ................................ در جلسِ

 ذَاّطوٌد است در ذصَظ ٍمعيت تحصيلی هطاراليِ اعالم ًظز يزهایيد. 

 تاريخ و امضاء   – موسسهپژوهشي  معاون          

  موسسهمحترم پژوهشي  معاون

 گزدد:  ن ...........................................، هَارد سیز اعالم هیّاي تِ عول آهدُ در ذصَظ ٍمعيت آهَسضی آقاي / ذاً تا سالم، تا تَجِ تِ تزرسی

  ذيز       تلی   ------------------الف( رعایت تعداد ٍاحدّاي گذراًدُ هطاتق هقزرات آهَسضی 

 ذيز         تلی -----------ًاهِ  تِ استثٌاي پایاى ) ........... ٍاحد( ب( گذراًدى تواهی ٍاحدّاي درسی

 ًدارد      دارد  --------------------------------------سال هطزٍطی ج( تيص اس یک ًين

 ذيز        تلی   --------------------------------هَسسِد( اًجام تسَیِ حساب اس اهَر هالی 

 تاضدهی حصيلیٍ( داراي هعاييت ت          تاضدهی داراي کارت پایاى ذدهت یا هعاييت ُ(

 :( سٌَات هجاس تحصيلی ًدارد ٍلی داراي هجَس تودید سٌَات اس             س( سٌَات هجاس تحصيلی دارد

     هَرخ ................... (  ي)ضوارُ                       هَسسِکويسيَى هَارد ذاظ ................... 

            تاضد.هی................... (  ................... هَرخ ي)ضوارُ                  کويسيَى هَارد ذاظ استاًی 

 
 موسسهموزشي آمعاون                           نام و نام خانوادگي کارشناس بررسي کننده               
 مهر و امضا                                                     تاريخ و امضا                               

 

             )) ٍ ضَراي تحصيالت تکويلی (( موسسهمحترم  ریاست
 ................................................................................تحت عٌَاى الذکز ارضد داًطجَي يَقي کارضٌاسی ًاهِ رساًد گشارش ًْایی پایاى تا سالم، تِ استحضار هی    

ًاهِ را در هَرخ  را گذراًدُ است. موٌاً داًطجَ، پزٍپَسال پایاى هَسسِ، تواهی هزاحل طز  ٍ تصَیة در ضَراي پژٍّطی « ................................................. 

ّاي تحصيالت تکويلی کطَر )ایزاى داک( تِ ثثت رساًيدُ ٍ تواهی ضزایط  ّا ٍ رسالِ ًاهِ ............. در پایگاُ ثثت اطالعات پایاى................. تا کد رّگيزي ...............

 تسَیِ حساب هالی ،درسیي اتوام ٍاحدّاي  ّاي هزتَطِ را احزاس ًوَدُ است. داًطجَ تا در دست داضتي کارًاهِ ًاهِ ًاهِ هطاتق هقزّرات ٍ آیيي السم تزاي ديا  اس پایاى

تِ آى هدیزیت هزاجعِ ذَاّد ًوَد. ذَاّطوٌد است ًسثت تِ  ،کاري )غيز تعطيل( قثل اس تارید ديا  رٍسِ 3حداقل ًاهِ در ایزاى داک، ٍ رسيد ثثت پزپَسال پایاى

    ًاهِ اقدام ًواید. صدٍر هجَس ديا  اس پایاى
 باشد. مي ..............................................مورخ  ........................................روز  ...............................ي دفاع، ساعت  زمان تشکيل جلسه

 تاضد.  هی................................................. ......ًاهِ، آقاي/ذاًن دکتز ................................. استاد راٌّواي پایاى -

 تاضد. ...................................................................... هی......ًاهِ، آقاي/ذاًن دکتز ............... استاد هطاٍر پایاى -

 تاضد. ............................. هی..........................................ًاهِ، آقاي/ذاًن دکتز ...................... استاد داٍر پایاى -

 ..............................................................................هی تاضد.تحصيالت تکويلی آقاي/ذاًن ضَراي  يًوایٌدُ -

 ...............................................هی تاضد............................................................ي پژٍّطی آقاي/ذاًنًوایٌدُ -

 معاون پژوهشي موسسه                                                                                                                                                      
 

                                                            محترم پژوهشي معاون 
ي ذَد  ًاهِ تَاًد در سهاى تعييي ضدُ، اس پایاى ًاهِ رعایت گزدیدُ ٍ داًطجَ هی تا سالم، تا عٌایت تِ تزرسی هدارک داًطجَ، هقزرات آهَسضی هَسسِ در ذصَظ ایي پایاى

                                                                          . مَ  ديا  را تا ّواٌّگی گزٍُ هزتَطِ آگْی ًوایدي سهاًی، هَ ديا  ًواید. السم است داًطجَ در ایي ياصلِ
 

 رئيس هحتزم هَسسِ                                                                                                              
 

 ضَراي تحصيالت تکويلی                                                                                                              


