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 مدیریت محترم گروه کارشناسی ارشد

 تا سالم ٍ احترام

 : تا ػٌَاى                                   جٌاب آقای/ سرکار ذاًن  تاستحضار هی رساًس پایاى ًاهِ  

/    /                هی تَاًستِ از تارید یهؼاًٍت پژٍّش  /     /             کِ طی ًاهِ شوارُ                            هَرخ                     کِ تا کس شٌاسایی پایاى ًاهِ                 
ییس ًسثت تِ ترگساری جلسِ زفاع از پایاى ًاهِ اقسام هقتضی ذَاّشوٌس است زستَر فرها. تِ تؼس از پایاى ًاهِ ذَز زفاع ًوایس هَرز تررسی قرار گرفت ٍ ًاهثرزُ آهازُ زفاع هی تاشس

 .جْت ترگساری ایي جلسِ پیشٌْاز هی گرزز/      /             ضوٌاً رٍز                  ساػت                    هَرخ. صَرت گیرز

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی استاز هشاٍر                         ًام ٍ ًام ذاًَازگی استاز هشاٍر ًام ٍ ًام ذاًَازگی استاز راٌّوا                                            

 ءاهضاء                                                      اهضاء                                                         اهضا                                        

 (محرمانه)                              سرکار ذاًن                                                                                                                   / جٌاب آقای     

 تا سالم ٍ احترام   

ذَاّشوٌس است پایاى . آقای                        تؼییي گرزیسُ ایس/ ی ٍ رفغ ایرازات پایاى ًاهِ کارشٌاسی ارشس ذاًنتسیٌَسیلِ جٌاتؼالی تؼٌَاى استاز زاٍر زاذل گرٍُ جْت تررس 
 .ایٌجاًة ػَزت فرهاییس حتواً پس از هطالؼِ اصل پایاى ًاهِ کِ کلیِ ایرازات زر آى زرج شسُ تِ .ًاهِ پیَست را هَرز تررسی قرار زازُ ٍ اجازُ ترگساری جلسِ زفاع را اػالم ًوائیس

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسیر گرٍُ                                          

 :اهضاء                                                 

 :تارید                                                  

 (محرمانه)                                         مدیریت محترم گروه کارشناسی ارشد                                                                                              

 تا سالم ٍ احترام

                قرار گرفت ٍ ترگساری جلسِ زفاع از پایاى ًاهِ ًاهثرزُ هَرز تررسی                                آقای         / تاستحضار هی رساًس پایاى ًاهِ کارشٌاسی ارشس ذاًن 
 .ضوٌاً اصل پایاى ًاهِ ػَزت زازُ هی شَز    .غیر قاتل زفاع هی تاشس           تالهاًغ هی تاشس

 :ًام ٍ ًام ذاًَازگی استاز زاٍر                                                                                                                          

 :اهضاء                                                                                                                                       

 :تارید                                                                                                                                       

 ریاست محترم دانشگده/ شی دانشگاه مدیریت محترم پژوه 

 تا سالم ٍ احترام 

                  رٍز          /              /        زر تارید                             آقای          / اع از پایاى ًاهِ ذاًنتا تَجِ تِ ًظر استاز زاٍر زاذل گرٍُ اهکاى ترگساری جلسِ زف 
ررسی شسُ تَسط زاٍر زاذل گرٍُ ارسال ضوٌاً یک ًسرِ از پایاى ًاهِ تِ ّوراُ پایاى ًاهِ ت. ذَاّشوٌس است زستَر فرهاییس جْت زاٍر ذارج از گرٍُ اقسام گرزز. تالهاًغ هی تاشس

 .هی گرزز

 :هسیر گرٍُ کارشٌاسی ارشس                                                                                                                             

 :ًام ًٍام ذاًَازگی                                                                                                                             

 :اهضاء ٍ تارید                                                                                                                              
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