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 به شماره دانشجوئی                   رشته           مقطع کارشناسی ارشد دردانشجوی              اینجانب           

نامه حاصل شوم : این پایانبا عنوان                                                                                                          متعهد می

مقاله  ،،کتابنامهدیگران )اعم از پایانتوسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی تحقیق و پژوهش انجام شده 

. امهرا در فهرست مربوط ذکر و درج کردام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن استفاده نموده و...(

نشده است. چنانچه در هر مقطع  ها و موسسات آموزش عالی ارائهنامه قبال برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی در سایر دانشگاهاین پایان

پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار عواقب ناشی از آن میزمانی برخالف موارد فوق ثابت شود، 

 ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.  تحصیلینموده و در صورت ابطال مدرک 

  تاریخ و امضای دانشجو                                                                                                            

. خواهشمند است دستور فرمائید باشدار گرفت و نامبرده آماده دفاع میشود پایان نامه ایشان مورد بررسی قرگواهی می استاد راهنما

          تاریخروز     ساعت      زمان پیشنهادی دفاع: نامه اقدام مقتضی صورت گیرد.به برگزاری جلسه دفاع از پایاننسبت 

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما :                                نام و نام خانوادگی استاد مشاور :

 امضاءو تاریخ                                 تاریخ                                    و امضاء

  های گذراندهترم  واحدهای گذرانده تائیدیه تحصیلی با توجه به پرونده آموزشی دانشجو شامل مدارک قبلی اداره آموزش 

 نظام وظیفه  معدل کل 
 تاریخ و امضای کارشناس آموزش

 سرکار خانم   جناب آقای/ مدیرگروه

 اید.احتراما طبق نظر شورای تحصیالت تکمیلی جنابعالی بعنوان استاد داور داخل گروه تعیین گردیدهبا سالم، 

                                                                برگزاری جلسه دفاع اعالم نمائید.ر خود را جهت وست را مورد بررسی قرار داده و نظنامه پیخواهشمند است پایان

 تاریخ و امضای مدیر گروه 

معاونت تحصیالت 

 تکمیلی موسسه

 جناب آقای / سرکار خانم 

اید خواهشمند است با سالم، احتراما طبق نظر شورای موسسه جنابعالی بعنوان استاد داور خارج گروه تعیین گردیده

                                            .فاع اعالم نمائیدنامه پیوست را مورد بررسی قرار دهید و نظر خود را جهت برگزاری جلسه دپایان

 تاریخ و امضای مدیر تحصیالت تکمیلی موسسه 

نامه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد نامبرده مورد بررسی قرار گرفت ورساند پایانباستحضار می داورداخل

 شود.نامه عودت داده میاصل پایان غیر قابل دفاع می باشد  باشد نامبرده بالمانع می

                                                                                       تاریخ و امضای استاد داور 

نامه برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد نامبرده مورد بررسی قرار گرفت و رساند پایانباستحضار می داورخارج

 .نامه عودت داده می شوداصل پایان غیر قابل دفاع می باشد  باشد نامبرده بالمانع می

 استاد داور خ و امضاتاری

                                         .باشدمانع میساعت       بال   نامه در تاریخ   /   /     روز  با توجه به نظر استاد داور امکان برگزاری جلسه دفاع از پایان مدیرگروه

 تاریخ و امضای مدیر گروه

کارشناس تحصیالت 

 تکمیلی

 .دفاع ایشان از نظر پژوهش بالمانع است با توجه به بررسی پرونده پژوهشی دانشجو،

 تاریخ و امضای کارشناس تحصیالت تکمیلی 

 مانع است.دانشجو ،دفاع ایشان از نظر امور مالی بال با توجه به بررسی پرونده مالی حوزه مالی 

 تاریخ و امضای کارشناس مالی 

 


