
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری    

 کارشناسی ارشد ینامهفرم درخواست دفاع از پایان              
 

 دانشگاه عالمه محدث نوری 
                                                                  غیر انتفاعی( _)غیر دولتی  

 

.. ...............داًشجَیی ............... ی................................  بِ شوارُ ًظربر ایٌکِ خاًن/ آقای ......................................  داًشجَی کارشٌاسی ارشد رشتِ

هَافقت  ،بِ اتوام رساًدُ است ...............................................................................................................................................  ػٌَاىخَد را تحت  یًاهِ پایاى

 دارین.دفاع اػالم هی یخَد را جْت تشکیل جلسِ

 
 ساػت :          تاریخ :                                  :: رٍز زهاى دفاع

 
 

 استاد راٌّوا                                                           استاد هشاٍر                                           
 ءتاریخ ٍاهضا                                                                      ء  تاریخ ٍاهضا                            

 

ِ  .............................................. بِ شموارُ داًشمجَیی.......  ....گردد کِ خاًن/آقای .......................بدیي ٍسیلِ تائید هی ...................... .........................ی رشمت

هَرخمِ   زال درَپم هَضمَع پرٍ  ضموٌا  ًاهمِ بما هَفقیمت گنراًمدُ اسمت.      لیمِ ٍادمد ّمای درسمی  را بجمس پایماى      ک......... ...کمل ............. هؼدل با 

 باشد.دفاع بالهاًغ هی هراتب صرفاً برای جلسِ................................... بِ تصَیب رسیدُ است. 

                                        
                 هؼاًٍت آهَزشی داًشگاُ                                                                         ٍادد تحصیالت تکویلی             

 ءاهضا تاریخ ٍ                                                                                       ءاهضا تاریخ ٍ                    
____________________________________________________________________ 

 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه                         
رای اًجمام  داٍراى بِ شرح زیمر بم   یکویتِ ی، اػضابرای دفاعبر آهادگی داًشجَی فَق ، هبٌی ِ پیشٌْاد استاداى راٌّوا ٍهشاٍادتراهاً با تَجِ ب

 . خَاّشوٌد است دستَر فرهائید ًسبت بِ دػَت آًاى در هَػد هقرر اقدام گردد.گرددهرادل قاًًَی اػالم هی

 علمی مرتبه               محل خدمت              خانوادگینام و نام               

    استاد راهنما

    مشاور استاد

    استاد ناظر

    استاد داور اول

    استاد داور دوم

 
 هدیر گرٍُ کارشٌاسی ارشد                                                                                                                              

 ءتاریخ ٍاهضا                       
 هاپایان نامهمسوول امور             

 

 تسَیِ ًوَدُ است.دسابداری ......... با ٍادد ................. بِ شوارُ داًشجَیی ............................رساًد آقای/خاًن ...................بدیي ٍسیلِ بِ اطالع هی
                              

 ٍادد دسابداری                                                                                                                                     
 ءتاریخ ٍ اهضا                                                                                                                                       

 هاپایان نامهمسوول امور              

 
 ، اقدام الزم بِ ػول آٍرید.، در صَرت داشتي شرایط دفاعفَق گرٍُ یًظر بِ پیشٌْاد استاد راٌّوا ٍتائید کویتِ

 
 هؼاًٍت پژٍّشی داًشگاُ                         

 ءتاریخ ٍاهضا                                 
 

   تنکرات هْن :
 باشد.ًاهِ ضرٍری هیدر ٌّگام دفاع از پایاى ارشد ریس ًورات دٍرُ کارشٌاسی .1
 تحَیل گردد. ًاهِ ّادفتر اهَر پایاىبِ  ، تکویل ٍقبل از زهاى پیشٌْادی دفاع یک ماه تادداکثر فرم باال .2

   .ًاهِ خَد را بِ اػضای کویتِ داٍراى تحَیل دّدبِ زهاى دفاع، پایاى بیست روزداًشجَ هَظف است تا  .3

 3 .شفرم 
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