
انام خدبه  

ارشدنامه کارشناسیجوز دفاع از پایانمفرم درخواست   

 

 

 ...................................استاد محترم آقای/خانم ................................
..............  ضمن رعایت تمامي اصول علمي تحقیق و ..........شماره دانشجویي .......... با ............................................................... دانشجو رشته ................................با سالم احتراما، اینجانب ..................

  ارشد خود با عنواننامه دوره كارشناسينامه موسسه انجام داده و متقاضي دفاع از پایاننامه خود را مطابق شیوهرعایت حقوق ناشران و نویسندگان منابع تحقیق و همچنین رعایت اصول نگارش پایان
 باشم.مي زیر

 ......................................................................................................نامه:........................................................................................................................عنوان پایان

                                               

 
 

 

. در ضمن ندینامه خود دفاع نما از پایان تواند يم شانینموده و ا دییدانشجو را تا یالذكر صحت تقاضافوق یارشد دانشجونامه كارشناسيپایان یراهنما استاد.....................................................نجانبیا
دارد، نام و نام خانوادگي استاد ندارد / استاد مشاور    .نمایميم دیینامه موسسه تارا با دقت مطالعه و نگارش آن را منطبق بر اصول نگارش پایاننامه پایان یمحتو نجانبیا

 ...........................مشاور:............................
 
 
 

 

 نامه را دارد.مجوز دفاع از پایان نظام وظیفه( -سنوات تحصیلي)آموزشياز نظر  دانشجو عمل آمدههای بهبراساس بررسي
 

 مرتبط 

 غیرمرتبط 

  
 

 

 باشد. یید ميأنامه بر اساس دستورالعمل نگارش مصوب مورد تیید است، همچنین محتوا و ساختار پایانأدروس گذرانده دانشجو مورد ت
 

 

 ضمناً تاریخ تصویب پروپوزال ایشان ....................... .است ................... انجام شده يلیسال .............. سال تحصیمنامه در نانیپا دیتمد ایو ثبت  باشدالذكر تکمیل ميپرونده آموزشي دانشجو فوق 
 مي باشد.

 

 

 .جلسه دفاع بالمانع است یگزارندارد و بر يگونه بدهچیفوق الذكر ه یدانشجو

مسئول امور مالي يخانوادگ نام و نام                             
 خیامضا و تار                                                                                                                                                                               

 
 

 

 ...................................................................................................................................................................................................................................عنوان مقاله ........................................
 

 .باشديم يارزش علم یمقاله به لحاظ اصالت و اعتبار دارا نیا نیهمچنباشد، يم شانینامه اانیمستخرج از پابوده و  ...................................حاصل كار استاد راهنما....................... و دانشجو 

 
              .......................................... نوع مقاله

 

 
 

 .باشديم دییمورد تأ وستیمقاله پ ینمره ............ برا يپژوهش یبراساس صورتجلسه شورا 
 ثبت پایان نامه در سامانه همانندجو انجام شد. 

 . ندیدفاع نما شینامه خو مربوطه از پایان يگروه آموزش یشده از سو نییتع يمطابق برنامه زمان تواند يم شانی، اموسسهتکمیلي مدارک دانشجو و تایید شورای تحصیالت يبا بررس لهیوسنیبد

 

          

  

 

 
 

 

 4پیوست 

 ودانشج يخانوادگنام و نام                     

 خیو تار امضا                            

 

 استاد راهنما يخانوادگنام و نام                     

 خیو تار امضا                              

 

 مدیر آموزش يخانوادگنام و نام                           

 خیو تار امضا                                  

 

 معاونت پژوهشي يخانوادگنام و نام                           

 خیو تار امضا                                        

 

 تکمیليآموزشي و تحصیالت معاونت يخانوادگنام و نام                      

 خیو تار امضا                                           

 

 تکمیليتحصیالت مدیر يخانوادگنام و نام                      

 خیو تار امضا                                           

 

 مسئول امور مشمولین يخانوادگنام و نام                     

 خیو تار امضا                                  

 

 كارشناس آموزش يخانوادگنام و نام                     

 خیو تار امضا                                  

 

 مدیرگروه يخانوادگنام و نام                     

 خیو تار امضا                              

 


