فرم شمبره 11

فرم اعالم آمبدگی دفبع از پبیبن نبمه–گروه........................

معبونت محترم دانشگبه
با سالم
احتزاها بِ استحضار هیزسااًس انٌااًا

.........................................زاًشااَ رتاتِ. .....................................هقطاغ كارتٌاسا ارتاس باِ تاوارُ

زاًشاَن ......................................با تَجِ بِ اتوام ًگارش پاناى ًاهِ ،آهازگ ذَز را بزا بزگشار جلساِ زااػیاِ اػاالم ها زارم ،ذَاّشاوٌس
است زستَر اقسام ازهانیس.
تارند تصَن

پزٍپَسال .......................................:

كس پاناى ًاهِ .......................................................:
امضاكارشناس:

امضا دانشجو :

مدیر محترم گروه  /صندوق رفبه  -شهریه
با سالم ٍ احتزام
بسني ٍسیلِ بِ اطالع ه رساًس زاًشاًَاهبززُ هتقاض اذذ هاَس زااع ه باتس .چٌاًچِ اس ًظز آى حَسُ (گذراًسى زرٍس السم ) هٌؼ ًسارز
،اػالم ازهانیس.
امضب معبون دانشگبه

معبون محترم دانشگبه
با سالم ٍ احتزام
بِ اطالع هیزساًس كِ پزًٍسُ ًاهبززُ اس لحاظ آهَست هشکل اس جْت زااع ًسارز  ،لذا زااع ًاهبززُ بال هاًغ است.
(زااع تا اًتْا ًیوسال  ........................تا تارند ........./....../........بالهاًغ ه باتس).تانیس كارتٌاس گزٍُ

امضب مدیرگروه آموزشی

معبون محترم دانشگبه
با سالم ٍ احتزام
بِ اطالع هیزساًس كِ پزًٍسُ ًاهبززُ اس لحاظ هال هشکل اس جْت زااع ًسارز  ،لذا زااع ًاهبززُ بال هاًغ است.
صندوف رفبه /شهریه

معبون محترم دانشگبه
با سالم ٍ احتزام
احااتزاها گاَاّا ه تاَز  ،پاانااى ًاهِ كاارتاٌاس ارتاس آقاا /
ذااًن...............................................................................................تحت..ػٌَاى...::
.......................... ..................................................................................................................................................................................................بِ اتوام رسیسُ ٍ هَرز
هطالؼِ ٍ بزرس كاهل قزار گزاتِ استًَ،اقص ٍ اتکاالت ًیش تصحیح تسُ ٍ بزا تانپ ٍ بزگشار جلسِ زااػیِ آهازُ است.

نام ونام خانوادگي استاد راهنما........................................ :
ًام ًٍام ذاًَازگ استاز هشاٍر:

امضا :

 ............................................امضا :

مدیرمحترم گروه آموزشی دانشگبه
با سالم ٍ احتزام
با تَجِ بِ تانیس اتوام پاناى ًاهِ زاًشاَ ًاهبززُ تَسط استاز راٌّوا ٍ هشاٍر ٍ آهازگ ًاهبززُ بزا بزگشار جلسِ زااع  ،ذَاّشوٌس است
(اساتیس) زاٍر پاناى ًاهِ ًاهبززُ هشرص گززز.
امضامعاون دانشگاه :

معبون دانشگبه
با سالم ٍ احتزام
با

تَجِ بِ

تانیسنِ كتب

زاٍراى/زاٍر ٍ

ّواٌّگ

ّا

صَرت

گزاتِ تارند ٍ ساػت

زااػیِ زاًشاَ زر

رٍس...........................................هَرخ.................................ساػت ...............................زر هحل زاًشکسُ تحصیالت تکویل

زاًشگاُ تؼییي

ه گززز.
امضا مدیرگروه آموزشي:
داور ................................................... :

ریبست محترم دانشکده /مسئول محترم آموزش
با سالم ٍ احتزام
با تَجِ بِ تانیس اتوام پاناى ًاهِ زاًشاَ ًاهبززُ ٍ هشرص تسى تارند زااػیِ ًاهبززُ بزگشار جلسِ زاااع باا حضاَر ًوانٌاسُ حاَسُ آهَستا
بالهاًغ است.
امضا معاونت دانشگاه

