
 
 دانشكده مهندسي برق

 

  به نام خدا
  

  شماره:                                                                                                                                                     

  تاريخ:
 شود تکثیرلطفاً بصورت پشت و رو 

  
  ارشد و دكترا فرم تائيد انجام اصالحات مربوط به رساله كارشناسي

  (بصورت پشت و رو تهیه گردد)
  

  آموزش تحصيالت تكميلي دانشگاه

نامـه كارشناسـي ارشـد/دكترا، خانم/آقـاي......................................... تحـت      گـردد مـوارد زيـر در پايـان    بدينوسيله تائيد مي

............................. .............................................................................................................................عنوان........................................................

  اند لحاظ گرديده است.كه در تاريخ................................. دفاع نموده

 اعضاء داوري و يا كميته هادياصالحات مورد نظر  -الف  

 س ضوابط جديد دانشگاهانامه براسكامل نگارش پايان ترعاي -ب  

 هاي كامپيوتري و تايپي داخل دو صحت برنامه -جCD پيوست  

  باشد.التحصيلي نامبرده بالمانع ميلذا فارغ

  امضاء و تاريخ        نام و نام خانوادگي استاد(اساتيد) راهنما

  
  

  امضاء و تاريخ        نوادگي اساتيد هيات داورينام و نام خا
۱-  
  

۲-  
  

۳-  
  

۴-  
  

۵-  
  

۶-  
  

۷-   
  



 مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشكده.................................

.... نامبرده با رساند كه پس از بررسي پرونده دانشجو خانم/آقاي.......................................با سالم، بدين وسيله به اطالع مي
ارشد رشته گرايش..................................... در نيمسال اول/ دوم نامه، دوره كارشناسيگذراندن..................... واحد و ارائه پايان
  باشد.التحصيل ميسال تحصيلي.................................... فارغ

  مسئول امور آموزش تحصيالت تكميلي دانشكده            

  
  رياست محترم دانشكده.......................

ضمن تأئيد ارسال كارنامه، خواهشمند است دستور فرمائيد امور آموزش تحصيالت تكميلي دانشگاه نسبت به بررسي 
  .التحصيلي دانشجوي مذكور اقدام الزم به عمل آوردنهائي پرونده  و اعالم فارغ

  امضاء مدير تحصيالت تكميلي دانشكده            

  
  مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه

ارشد رشته و رساند خانم/آقاي...................................................... دانشجوي دوره كارشناسيبه اطالع مي با سالم،
اند، لذا پرونده التحصيلي نمودهغبه شماره دانشجوئي........................................ تقاضاي فارگرايش................................................ 

التحصيلي وي تحصيلي نامبرده در شوراي تحصيالت تكميلي اين دانشكده مورد بررسي قرار گرفت و از نظر دانشكده فارغ
  بالمانع است.

  امضاء رئيس دانشكده                

  
  وسط امور آموزش تحصيالت تكميلي دانشگاهبررسي ت

  التحصيلي دانشجوي نامبرده از نظر مقررات آموزشي تحصيالت تكميلي دانشگاه بالمانع است.فارغ
  مسئول آموزش تحصيالت تكميلي دانشگاه            

  
  باشد.مي التحصيلي دانشجوي نامبرده از نظر مقررات آموزشي تحصيالت تكميلي دانشگاه داراي نواقص زيرفارغ

۱ -   
۲ -  
۳ -  
  

  مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشكده....................................

 الذكر و پس از رفع واقص به اين امور ارسال فرمائيد.باتوجه به موارد كمبود فوقبا سالم، 

  مسئول آموزش تحصيالت تكميلي دانشگاه            
 

  


