
 بعمٍ تعالی                 

 اتمام تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشذ جهت بزگشاری جلسه دفاعیهفزم تاییذ 

 الف( مشخصات دانشجو : 

 ............   ..........................شماره دانشجویی: ........     ...................     سال ورود :.................................نام و نام خانوادگی:.....................................

       /     /  ........................ تاریخ تصویب عنوان پایان نامه :.................................... استاد راهنما : ......................رشته تحصیلی : ...............................

 ...............................................................................................................................................................................................عنوان پایان نامه 

 داوؽجً ءضاام              

 تاییذ واحذ مالی :  ب(

 اقذامات دانشجوی مذکور جهت ارائه پایان نامه بالمانع است . 

 مُر ي امضاء ياحذ مالی

 :  تاییذ آموسشج( 

    پزونذه آموسشی دانشجوی مذکور کامل و دفاع ایشان بال مانع است

   نامه به گزوه ارائه شذ نسخه نهایی گشارش پایان

 کارؼىاض گريٌءوام يامضا 

 د( نظز استاد راهنما :  

 می باشذ . ضمنا مذارک سیز جهت ارائه در روس دفاع مورد نیاس است :با توجه به فعالیت های دانشجو ، پایان نامه ایشان آماده دفاع 

 A3   یک نسخه دفتزچه تزسیمات در قطع                         نقشه ها

    پاورپوینت                                                                         ماکت

    آماده خواهذ شذ                                                آماده شذه است

 وام ي امضاء اظتاد راَىما

 دفاعیه :سمان بزگشاری جلسه  و(

........... می باشذ که .................درمحل : ....... ........................................... ................... ساعت :...................................... ........ مورخه :.........................روس : ............

 ........................... ارسیابی خواهذ شذ............................................. و .......................................... اساتیذ داورراهنما و  توسط استاد

 مذیر گريٌ ءوام ي امضا

 ه( تاییذ معاونت پژوهشی :

 نسخه کپی اس صفحه عنوان به فارسی و انگلیسی به ثبت رسیذ4

 بزگشاری جلسه دفاعیه مورد تاییذ معاونت پژوهشی استسمان 
 کارؼىاض پصيَػ ءوام ي امضا

 گالیىگًر ومی باؼذ ي فىری ومًدن آن کفایت می کىذ . وعخٍ پیػ وًیط پایان وامٍ بایذ طبق آییه وامٍ ی وحًٌ ی وگارغ گسارغ وُایی تُیٍ ؼًد با ایه تفايت کٍ ویازی بٍ مجلذ ومًدن آن با جلذ : تذکز

الیىگًر اقذام ومایىذ . ضمىا ضريریعت گسارغ کار عملی)وقؽٍ َا ي داوؽجًیان می بایعت حذاکثر پط از ظٍ ماٌ از تاریخ تحًیل پريشٌ ، ایرادات احتمالی را برطرف ومًدٌ ي وعبت بٍ مجلذ ومًدن آن با جلذ گ

ىما ي اظاتیذ داير ي مذیر گريٌ برظذ . تصايیر ي عکط َای ماکت در گريٌ معماری( ویس در اوتُای گسارغ وُایی آيردٌ  ؼًد ي فرم َای مًرد ویاز در مجلذ بٍ امضا اظتاد رَا

 فزم د
 فرم د


