
  بسمه تعالی
 

  
  1307تاسیس 

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
  

  نامه درخواست برگزاري جلسه دفاع از پایان
  ارشد کارشناسی

  شماره:
  :تاریخ 

  

  نامه پایانراهنماي محترم استاد 

شماره  هب ...............................................................ارشد رشته  دانشجوي دوره کارشناسی ........................................................................اینجانب 

آمادگی خود را  ام و دهواحد(شامل کلیه دروس اجباري) را طبق لیست پیوست گذران ....................تعداد  ..........................................ی یدانشجو

  دارم. ارشد اعالم می نامه کارشناسی براي دفاع از پایان
  

  وان پایان نامه:نع
  
  

  
  
  
  
  
  

  .....................................................................................................................................          تجهیزات الزم جهت ارائه دفاعیه:
 .....................................................................................................................................  

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

  تاریخ:                             دانشجو: امضاء                                          
  

  

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

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

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

  

  همعاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکد

  .....................................................................................دانشجو آقا/خانم: 
  

  ¦رد      ¦تایید .   واحدهاي الزم جهت دفاع از پروژه را اخذ و نمرات آنها به آموزش ارسال شده است -1
  واحد درس جبرانی داشته است. ...................... -2
  به تصویب رسیده است.)  .................سال تحصیلی  ¦/ دوم  ¦( نیمسال اول  پنجمتمدید سنوات دانشجوجهت ترم  -3

  ¦رد      ¦تایید    
  .) به تصویب رسیده است .................سال تحصیلی  ¦/ دوم  ¦تمدید سنوات دانشجوجهت ترم ششم ( نیمسال اول  -4

  ¦رد      ¦تایید    
  ¦رد      ¦.  تایید تسویه حساب مالی دانشجو کنترل شد -5

  
  

  تحصیالت تکمیلی دانشکده
  تاریخ:

Ã  
29/10/1387-4210 



  

  
  مدیریت محترم گروه آموزشی

وآمادگی جهت دفاع از  نامه ایشان الذکر اتمام کار پایان دانشجوي فوق استاد راهنماي .................................................................... اینجانب •
  نمایم. نامه را تأیید و اساتید ذیل را جهت دعوت بعنوان استاد ممتحن داخلی و خارجی پیشنهاد می پایان
  

اره
شم

  

  خانوادگی نام و نام
  سمت

استاد ممتحن   دانشکده  دانشگاه  رتبه علمی
  داخلی

استاد ممتحن 
  خارجی

1    ¦ ¦       
2    ¦ ¦       
3    ¦ ¦       
4    ¦ ¦       

  

  تاریخ:           امضاء استاد راهنما:                               
  

  

  

  معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده 
  به اتمام مرحله آموزشی با توجه  رساند طبق سوابق تحصیلی و ریزنمرات موجود و استحضار می باسالم، بدینوسیله به

  مورخ .................... نامه خود در روز ، جهت دفاع از پایان....................... شماره دانشجویی  به .............................................................آقاي/ خانم 
آمادگی دارند. الزم است از اساتید ذیل جهت شرکت درجلسه  .................................. در دانشکده ...................... ساعت 13.......... /........../ ........... 

  دفاعیه دعوت بعمل آید.
  

اره
شم

  
  خانوادگی نام و نام

  سمت
استاد ممتحن   دانشگاه  رتبه علمی

  داخلی
استاد ممتحن 
  خارجی

 استاد مشاور
  پایان نامه

نماینده تحصیالت 
  تکمیلی دانشکده

1    ¦ ¦ ¦ ¦     

2    ¦ ¦ ¦ ¦     

3    ¦ ¦ ¦ ¦     

4    ¦ ¦ ¦ ¦     

  
  امضاء مدیر گروه:                    تاریخ:                                       

  

  
  

29/10/1387-4210 


