آمادگی دفاع از پایان نامه

شناسه مدرک KHU-F-REBB-10/00:

مدیریت محتـرم گروه کارشناسی ارشـد
با سالم ،احتراماً تاستحضار هی رساًد پایاى ًاهِ سزکار ذاًن /جٌاب آقای  ..........................تا ػٌَاى  .................................................................................. :هَرد تزرسی قزار گزفت ٍ ًاهثزدُ آهادُ دفاع هی تاشد .ذَاّشوٌد
است دستَر فزهایید ًسثت تِ تزگشاری جلسِ دفاع اس پایاى ًاهِ اقدام هقتضی صَرت گیزد .ضوٌاً رٍس
نام و نبم خبنوادگی استبد راهنوب

هَرخ

ساػت

نبم و نبم خبنوادگی استبد هشبور1

اهضبء و تبریخ

/

جْت تزگشاری ایي جلسِ پیشٌْاد هی گزدد.

/

نبم و نبم خبنوادگی استبد هشبور2
اهضبء و تبریخ

اهضبء و تبریخ

جنبة آقبی  /سرکبر خبنن
با سالم  ،احتراماً تدیٌَسیلِ جٌاتؼالی تؼٌَاى استاد داٍر داذل گزٍُ جْت تزرسی ٍ رفغ ایزادات پایاى ًاهِ کارشٌاسی ارشد ذاًن /آقای  ..............................................تؼییي گزدیدُ اید .ذَاّشوٌد
است پایاى ًاهِ پیَست را هَرد تزرسی قزار دادُ ٍ ًظز ذَد را جْت تزگشاری جلسِ دفاع اػالم ًوائید .حتواً پس اس هطالؼِ اصل پایاى ًاهِ کِ کلیِ ایزادات در آى درج شدُ تِ ایٌجاًة ػَدت
فزهایید.
اهضبء و تبریخ:

نبم و نبم خبنوادگی هدیر گروه:

هدیریت هحتـرم گروه کبرشنبسی ارشـد
با سالم  ،احتراماً تاستحضار هی رساًد پایاى ًاهِ کارشٌاسی ارشد ذاًن /آقای  ....................................هَرد تزرسی قزار گزفت ٍ تزگشاری جلسِ دفاع اس پایاى ًاهِ ًاهثزدُ  تالهاًغ هی تاشد
 غیز قاتل دفاع هی تاشد .ضوٌاً اصل پایاى ًاهِ ػَدت دادُ هی شَد.
اهضبء و تبریخ:

نبم و نبم خبنوادگی استبد داور:

جنبة آقبی  /سرکبر خبنن
با سالم  ،احتراماً تدیٌَسیلِ جٌاتؼالی تؼٌَاى استاد داٍر ذارج گزٍُ جْت تزرسی ٍ رفغ ایزادات پایاى ًاهِ کارشٌاسی ارشد ذاًن /آقای  ..............................................تؼییي گزدیدُ اید .ذَاّشوٌد است
پایاى ًاهِ پیَست را هَرد تزرسی قزار دادُ ٍ ًظز ذَد را جْت تزگشاری جلسِ دفاع اػالم ًوائید .حتواً پس اس هطالؼِ اصل پایاى ًاهِ کِ کلیِ ایزادات در آى درج شدُ تِ ایٌجاًة ػَدت فزهایید.
اهضبء و تبریخ:

نبم و نبم خبنوادگی هدیر پژوهشی دانشکده:

هدیریت هحترم پژوهشی دانشکده
با سالم  ،احتراماً تاستحضار هی رساًد پایاى ًاهِ کارشٌاسی ارشد ذاًن /آقای  ....................................هَرد تزرسی قزار گزفت ٍ تزگشاری جلسِ دفاع اس پایاى ًاهِ ًاهثزدُ  تالهاًغ هی تاشد
 غیز قاتل دفاع

هی تاشد .ضوٌاً اصل پایاى ًاهِ ػَدت دادُ هی شَد.
اهضبء و تبریخ:

نبم و نبم خبنوادگی استبد داور:

هدیریت هحتـرم پژوهشی دانشگبه  /دانشکده
با سالم  ،احتراماً تا تَجِ تِ ًظز استاد داٍر اهکاى تزگشاری جلسِ دفاع اس پایاى ًاهِ ذاًن /آقای  ............................................در تارید

/

/

رٍس ....................تالهاًغ

هی تاشد.

ذَاّشوٌد است اقداهات هقتضی را هثذٍل فزهایید.
هدیر گروه کبرشنبسی ارشد:

نبم ونبم خبنوادگی:

اهضبء و تبریخ:

هسئول هحترم آهوزش تحصیالت تکویلی
با سالم ،احتراماً نظربه اینکه خانم  /آقای  ....................................دانشجوی کارشناسی ارشد /دکتری رشته  ................................به شماره دانشجویی  ..............................در تاریخ  ...............................قصد دفاع از
پایان نامه خود دارد ،خواهشمند است بالمانغ بودن دفاع ایشان را از نظر آموزشی اػالم نمایید.
هدیر اهور پژوهشی دانشگبه  /دانشکده
اهضبء و تبریخ:

هدیریت هحترم اهور پژوهشی دانشگبه  /دانشکده
با سالم ،احتراماً با توجه به بررسی پرونده آموزشی دانشجو ،مشکل آموزشی ندارد و دفاع ایشان از نظر آموزش بالمانغ است .ضوٌاً داًشجَ در ًیوسال جاری پایاى ًاهِ را اذذ □ یا تودید اٍل □ دٍم □
سوم و بیشتر □ ًوَدُ است.

هسئول آهوزش تحصیالت تکویلی :
اهضبء و تبریخ:

هدیر کل هحترم اهور هبلی دانشگبه
با سالم ،احتراماً نظربه اینکه خانم /آقای  .........................................دانشجوی کارشناسی ارشد /دکتری رشته  ................................به شماره دانشجویی  ..............................در تاریخ  ......................قصد دفاع از پایان
نامه خود دارد ،خواهشمند است بالمانغ بودن دفاع ایشان را از نظر مالی اػالم نمایید.
هدیر اهور پژوهشی
اهضبء و تبریخ:
هدیریت هحترم اهور پژوهشی دانشگبه  /دانشکده
با سالم ،احتراماً با توجه به بررسی پرونده مالی دانشجو ،دفاع ایشان از نظر امور مالی بالمانغ است.
اداره صندوق رفاه دانشجویان
اهضاء ٍ هْز

اداره امور شهریه
اهضاء ٍ هْز

هدیر کل اهور هبلی
اهضبء و ههر

