
 

 

 فرم تعیین زمان دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
 ی رشته کارشناسی ارشد دانشجوی ..................................خانم/آقایپایان نامه  اول راهنمای استاد بعنوان ................................. اینجانب

 بدینوسیله و ام نموده دریافت را ایشانپایان نامه  از جلد یک................................... تاریخ در .............................دانشجویی شماره به .........................

                                                                                                                                                                   .نمایم می اعالم کارشناسی ارشد پایان نامه دفاعیه ی جلسه برگزاری برای .................ساعت .......................... تاریخ با را خود موافقت

 امضاء                                                                                                                                                                           . 

 ی رشته شدکارشناسی ار دانشجوی ..................................خانم/آقایپایان نامه  دوم راهنمای استاد بعنوان ................................. اینجانب

 بدینوسیله و ام نموده دریافت را ایشانپایان نامه  از جلد یک................................... تاریخ در .............................دانشجویی شماره به .........................

                                                                                                                              .                      نمایم می اعالم کارشناسی ارشد پایان نامه دفاعیه ی جلسه برگزاری برای .................ساعت .......................... تاریخ با را خود موافقت

 امضاء                                                                                                                                                                           . 

 به ......................... ی رشته کارشناسی ارشد انشجوید ..................................خانم/آقایپایان نامه  مشاور استاد بعنوان ................................. اینجانب

 با را خود موافقت بدینوسیله و ام نموده دریافت را ایشانپایان نامه  از جلد یک................................... تاریخ در .............................دانشجویی شماره

                        .                                                                                                                            نمایم می اعالم کارشناسی ارشد پایان نامه دفاعیه ی جلسه برگزاری برای .................تساع .......................... تاریخ

 امضاء                                                                                                                                                                           . 

 به ......................... ی رشته کارشناسی ارشد دانشجوی ..................................خانم/آقایپایان نامه  خارجی داور بعنوان................................. اینجانب

 با را خود موافقت بدینوسیله و ام نموده دریافت را ایشانپایان نامه  از جلد یک................................... تاریخ در .............................دانشجویی شماره

                                                 .                                                                                                  نمایم می اعالم کارشناسی ارشد پایان نامه دفاعیه ی جلسه برگزاری برای .................ساعت .......................... تاریخ

 امضاء                                                                                                                                                                           . 

 به ......................... ی رشته کارشناسی ارشد دانشجوی ..................................خانم/آقایپایان نامه  داور داخلی بعنوان................................. اینجانب

 با را خود موافقت بدینوسیله و ام نموده دریافت را ایشانپایان نامه  از جلد یک................................... تاریخ در .............................دانشجویی شماره

                            .                                                                                                                        نمایم می اعالم کارشناسی ارشد پایان نامه دفاعیه ی جلسه برگزاری برای .................ساعت .......................... تاریخ

 امضاء                                                                                                                                                                           . 

 ی رشته ارشدکارشناسی دانشجوی ..................................خانم/آقایپایان نامه حصیالت تکمیلی ی ت بعنوان نماینده ..........................................اینجانب

 بدینوسیله و ام دهنمو دریافت را ایشانپایان نامه  از جلد یک ................................... تاریخ در .............................دانشجویی شماره به .........................

                                                                                                                         .نمایم می اعالم کارشناسی ارشد پایان نامه دفاعیه ی جلسه برگزاری برای .................ساعت .......................... تاریخ با را خود موافقت

 امضاء                                                                                                                                                                           . 

 


