ضوارُ.....................:

بسمه تعالی

تاریخ......................:

فزم شماره 9

پیَست...................:

اعالم آمادگی جهت دفاع اس پایان نامه کارشناسی ارشد

ایٌجاًة ................................. :تِ ضوارُ داًطجَیی........................... :داًطجَی کارضٌاسی ارضذ رضتِ ی تحصیلی...................................:تا
.........................................................................................
عٌَاى پایاى ًاهِ...................................................................:

تا تَجِ تِ اتوام درٍس ًظزی ٍ اًتخاب پایاى ًاهِ ٍ آگاّی اس تاریخ تصَیة پایاى ًاهِ کِ ّن اکٌَ

ى حذاقل  6هاُ اسآى سپزی ضذُ است ،

آهادگی خَد را تزای دفاع اس پا

یخ

تذیٌَسیلِ ضوي ّواٌّگی تا استاداى هحتزم راٌّوا ٍ هطاٍر،

یاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ در تار

...............................اعالم ًوَدُ ٍ هتعْذ هی ضَم هَارد خَاستِ ضذُ در ایي فزم را تِ طَر کاهل تکویل ٍ تِ تاییذ تزساًن ٍ حذاقل  10رٍس
پیص اس تاریخ هذکَر ،فزم را تحَیل ٍاحذ تحصیالت تکویلی ًواین.
اهضای داًطجَ

-1ایٌجاًة ........................تِ عٌَاى استاد راٌّوا  ،تا تَجِ تِ تکویل ٍ اتوام پایاى ًاهِ ی هذکَر  ،هَافقت خَد را تا دفاع ًاهثزدُ اس پایاى ًاهِ
تا عٌَاى یاد ضذُ اعالم هی دارم ،در ضوي سهاى تزگشاری جلسِ دفاع ،تاریخ...............................ساعت.......................پیطٌْاد هی ضَد.

اهضای راٌّوا

-2ایٌجاًة..........................تِ عٌَاى استاد هطاٍر تا تَجِ تِ تکویل ٍ اتوام پایاى ًاهِ ی هذکَر  ،هَافقت خَد را تا دفاع ًاهثزدُ اس پایاى ًاهِ
تا عٌَاى یاد ضذُ اعالم هی دارم ،در ضوي سهاى تزگشاری جلسِ دفاع تاریخ.............................ساعت....................پیطٌْاد هی ضَد.
اهضای هطاٍر
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 -3ایٌجاًة ...............................تِ عٌَاى هذیز گزٍُ رضتِ...........................تا تَجِ تِ تکویل ٍ اتوام پایاى ًاهِ ی یاد ضذُ  ،هَافقت خَد را تا
تطکیل جلسِ ارسیاتی پایاى ًاهِ در رٍس ............تِ تاریخ ......................ساعت..............در هکاى ......................اعالم ًوَدُ ٍ اعضای کویتِ
داٍراى تِ ضزح سیز پیطٌْاد هی ضَد:
-1
-2
اهضای هذیز گزٍُ

-4اینجانب .................................موافقت خود را با داوری پایان نامه مذکور در روس  .........مورخ......................ساعت....................
اعالم میدارم.
اهضای داٍر

-5تایید تحصیالت تکمیلی:
پایاى ًاهِ ی داًطجٍَ..............................رٍدی................در تاریخ .............................تا کویتِ داٍراى تعییي ضذُ تِ تصَیة ضَرای تحصیالت
تکویلی هؤسسِ رسیذُ است.
اهضای تحصیالت تکویلی

-6تایید نهایی مدیز کل آموسش:
داًطجَی ًاهثزدُ تا تَجِ تِ تکویل تواهی هَارد یاد ضذُ هجاس است در تاریخ ...........................ساعت........................اس پایاى ًاهِ خَد دفاع
کٌذ.

اهضای هعاٍى آهَسش
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