
 

 پژوهشی      امور  کارشناس      مدیر گروه آموزشی                 پژوهشی  امور  کارشناس         امور مالی             کارشناس امور آموزشی        گردش فرم: استاد راهنما           

 

 مجوز دفاعفرم 

 -107F-TU           :     فرم کد

 02/11/1401    : خ بازنگریيتار

 08            :   بازنگری شماره

 و در بازه زمانی مشخص شده تحویل کارشناسی پژوهش گردد. درآید  گردش به نماینده تحصیالت تکمیلی  به تحویل  مرحله  تا دانشجو  توسط  شخصأ  بایست   می فرم  این 

استاد راهنما
 

 .....................................  آموزشی گروه  محترم مدیر

    .............................     دانشجوئی شماره با........................................... خانم/اقای  ارشد کارشناسی  نامه پایان  رساند می  استحضار به  احترامأ 

 ....................................... شماره تماس  ....................................... گرایش..........    .....................................رشته دانشجوی

 : عنوان  با

 : فارسی

English:             

 ، همچنین: است گرفته قرار  کامل بررسی و  مطالعه مورد و  رسیده اتمام به

 است. گردیده  تایپ مجددأ  و برطرف دانشجو توسط  پایان نامه  اشکاالت و نواقص کلیه .1

 همانندجو رعایت گردیده و مستندات ارائه شده است.رعایت استانداردها بر اساس سیستم  .2

 .است آماده  دفاع جلسه برگزاری برای نامه پایان  دو بند فوق، تائید با توجه به 

 :   امضا       :                        تاریخ             :                                   خانوادگی نام نام                   

س
کارشنا

  

گروه
ی   
آموزش

 

 امضا :                       تاریخ:                              با توجه به مقررات آموزشی بالمانع است. هدفاع پایان نام

امور 

ی 
مال

 

                               امضا :                                  تاریخ:                                            انجام گردید.  مالیتسویه حساب کامل 

س
کارشنا

 
امور 

ی
پژوهش

 خیر      بلی                شرکت نموده اند.  جلسه دفاع از پایان نامه سهدر   ...........................آقای /شجو محترم خانمدان • 

 گزارش همانند جو ............درصد و پیوست می باشد.      •

 بلی          خیر                                                          انه ایرانداک انجام گردیده است.  ثبت پروپوزال در سام •

 بلی          خیر                                                          تحویل گردید.  ( Word&PDF)نامه فایل نهایی پایان •

 بلی          خیر                            تحویل گردید.     )صورتجلسه دفاع(  -250F-TUتکمیل شده فرم نسخه از  3 •

                امضا:                                                                                                                                اریخ:ت

مدیر گروه 
 معاونت محترم علمی و فرهنگی   

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در ساعت ......................  جهت .. .. و ...............................  داور.................................... اناستادبدینوسیله 

 گردند. معرفی می ........................   روز .................................. تاریخ

                 امضا:                                  تاریخ:                                                                                      

س امور 
کارشنا

ی 
پژوهش

 معاونت محترم علمی و فرهنگی   

 .برای داوران ارسال گردید  فوق الذکر دانشجو  دفاع آماده  نامه پایان از الکترونیکی نسخه یک بدینوسیله

 : امضا:                                 تاریخ                                                                                     


