فرم شماره 11

فرم اعالم آمادگی دفاع از پایان نامه – گروه ........................

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
با سالم
احترامااا باات است مااا ماا

سااا ا اجانا اا

 .........................................دا شاان ر هااتت. .....................................مقطاا كا هااساا ا هااا

بت هما ه دا شن ج  ......................................با ت جت بت اتمام گا ش پاجان امت  ،آمادگ خا د ا بارار برگایا ر ج دات دهااعات اااالم ما دا م،
خ اهشماا است دست اقاام هرماجعا.
تا جخ تص ج

پروپ زال ....................................... :

كا پاجان امت ....................................................... :
امضاكارشناس:

امضا دانشجو :

معاون محترم آموزشی دانشگاه  /معاون محترم اداری و مالی دانشگاه
با سالم و احترام
باجن وسع ت بت اطالع م

سا ا دا شن امبرده متقاض اخذ من ز دهاع م باها .چاا چت از ظر آن ح زه (گذ ا ان د وس الزم ) ماع اا د

،ااالم هرماجعا.
امضا معاون پژوهشی دانشگاه

معاون محترم پژوهشی دانشگاه
با سالم و احترام
بت اطالع م

سا ا كت پرو اه امبرده از ل اظ آم زه مشک

از جهت دهاع اا د  ،لذا دهاع امبرده بال ما است.

(دهاع تا ا تهار عمدال  ........................تا تا جخ  ........./....../........بالما م باها).

تاجعا كا هااس گروه

امضا معاون آموزشی دانشگاه

معاون محترم پژوهشی دانشگاه
با سالم و احترام
بت اطالع م

سا ا كت پرو اه امبرده از ل اظ مال مشک

از جهت دهاع اا د  ،لذا دهاع امبرده بال ما است.
امضا معاون اداری و مالی دانشگاه

معاون محترم پژوهشی دانشگاه
با سالم و احترام
احااتراما گا اها م ها د  ،پااجاان امت كاا هاااس ا هاا آقاار  /خاا م ...............................................................................................
ت ت..اا

ان.......................... ...... ............................................................................................................................................................................................ ...::

بت اتمام سعاه و م د مطالعت و بر س كامل قرا گرهتت است ،اقص و اهکاالت عی تص عح هاه و برار تاجپ و برگیا ر ج دت دهااعت آماده است.

نام ونام خانوادگي استاد راهنما........................................ :
ام و ام خا ادگ استاد مشاو :

............................................

امضا :
امضا :

مدیرمحترم گروه آموزشی دانشگاه
با سالم و احترام
با ت جت بت تاجعا اتمام پاجان امت دا شن ر امبرده ت سط استاد اهاما و مشاو و آمادگ امبرده برار برگیا ر ج دت دهاع  ،خ اهشماا است
(اساتعا) داو پاجان امت امبرده مشخص گردد.
امضا معاون پژوهشي دانشگاه :

معاون پژوهشی دانشگاه
با سالم و احترام
با ت جت بت تاجعاجت كتب داو ان/داو و هماهاگ هار ص ت گرهتت تا جخ و ساات دهااعت دا شن د
م خ.................................ساات ...............................د م ل دا شکاه ت صعالت تکمع

وز...........................................

دا شگاه تعععن م گردد.
امضا مدیرگروه آموزشي:

داور ................................................... :

ریاست محترم دانشکده
با سالم و احترام
با ت جت بت تاجعا اتمام پاجان امت دا شن ر امبرده و مشخص هان تا جخ دهااعت امبرده برگیا ر ج دت دهاع با حما

ماجاااه حا زه آم زها

بالما است.
امما معاونت آموزشي :

امما معاون پژوهشي :

