
  

                     

 یتعال بسمه 

 ارشدی کارشناس نامه نییآ 3 شماره فرم

  (نامه انیپا از دفاعی آمادگ)

 

 نامه انیپا محترم یراهنما استاد..............................................  دکتر خانم سرکاری / آقا جناب

........................................................  نجانه  یا نامهه،  انیپا از نسخه کی ارسال ضمن وستیپ به احتراماً سالم، با
 جهت را خودی آمادگیی ............................... دانشجو شماره به.................................  رشته ارشدی کارشناسی دانشجو

 .دارمی م اعالم. ................................................................................................:...............عنوان بای لیتحص نامه انیپا از دفاع

 خیتار و امضاء                                  :دانشجوی خانوادگ نام و نام                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .............................................. یآموزش گروه محترم ریمد

 الذکر، فوقی دانشجو نامه انیپا جانبه همهی بررس و مطالعه ضمن داردی م اعالم لهینوسیبد احتراماً سالم، با

 . باشدی م بالمانع نجانبانیا نظر از هیدفاع جلسهی برگزار

                                                                                     -2                                      -1    :از عبارتندی شنهادیپ داوران ضمن در

 خیتار و امضاء ،مشاور( دیاسات) استاد                            خیتار و امضاء ،راهنما( دیاسات) استاد                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .............................................. دانشکدهی آموزش محترم معاون

 ل،یذ شرح به داوران أتیه اعضاءی معرف و فوق نامه انیپا بودن دفاع به آماده اعالم ضمن احتراماً سالم، با

در ضمن زمان پیشنهادی برگزاری جلسه دفاع تاریخ............................ . دییفرما مبذول را الزم اقدام لطفاً

 ساعت.........................  می باشد.

    

  -2                                            -1:    داورانی خانوادگ نام و نام

 خیتار و امضاء                                       :یآموزش گروه ریمد                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .......................................... دانشکده آموزش اداره محترم مسئول
 اعالم فوقی دانشجوی آموزش تیوضع به نسبت ،یلیتحص پروندهی بررس ضمن استی مقتض احتراماً سالم، با

 .دییفرما نظر

 
 

 خیتار و امضاء                                       :دانشکدهی آموزش معاون  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

 ............................................. دانشکدهی آموزش محترم معاون

 

 احتراماً پس از بررسی پرونده تحصیلی صحت موارد ذیل به تایید می رسد: سالم، با

 
 کليه دروس )به غير از پایان نامه( ثبت نمرات

 وجود فرم های تمدید سنوات )برای دانشجویان ترم پنجم( و نيز مجوز کميسيون موارد خاص )برای دانشجویان ترم شش به بعد(

 وجود فرم های گزارش پيشرفت کار

 

 

 خیتار و امضاء                                    :دانشکده آموزش اداره مسئول                              
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .......................................... دفتر دانشکده محترم مسئول

...........................به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی بدینوسیله آقای/خانم دکتر ................. احتراماً سالم، با

 . نسبت به صدور ابالغیه اقدام شود ،معرفی می شوند

 
 

 خیتار و امضاء                                       :دانشکدهی آموزش معاون  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 


