
 دانشگاه کردستان

 حوزه معاونت آموزشی 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

 استاد راهنماو  تعیین موضوع پایان نامه -1شماره فرم 

 جناب آقاي/خانم دکتر........................

د شاراسی ندانشجوي کارش ........................... نامه اینجانبخواهشمند است موافقت خود را در خصوص راهنمایی پایان با سالم و احترام،

موضوع  پیشنهادي: ................ با ورودي سال  .......................... رشته 

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

 اقدام نمایم.حداکثر تا پایان نیمسال سوم زال وپروپو ارائه تا نسبت به تهیه نموده اعالم  .........................

 :امضاءتاریخ و                                                               دانشجو :  نام خانوادگی نام و 

 

 .......................گروه  محترم مدیر

با سالم و احترام،اینجانب ........................................... موافقت خود را در خصوص راهنمایی پایان نامه آقاي/خانم 

 دارم.الذکر اعالم میکارشناسی ارشد رشته ............................... با موضوع پیشنهادي فوق.......................................... دانشجوي 

 :امضاءتاریخ و استاد راهنما:                                                           نام خانوادگینام و 

 .......................معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده

آقاي/خانم .......................................... دانشجوي کارشناسی ارشد رشته نامه پایان پیشنهادي موضوع رساندبا سالم و احترام،به استحضار می

............. در جلسه شماره ............ مورخ ................................. ............................... تحت راهنمایی آقاي/خانم دکتر .............................

 .گروه ............................. مورد تصویب قرار گرفت

 :امضاءتاریخ و                                                                مدیر گروه: نام و نام خانوادگی

 مودن این فرم به فرم پروپوزال الزامی می باشد.توجه:پیوست ن



 نامه کارشناسی ارشداعالم آمادگی دفاع از پایان -2فرم شماره 

 جناب آقاي/خانم دکتر ......................................

 با سالم و احترام؛ 

تحت  نامه.............................. با شماره دانشجویی .......................... آمادگی خود را جهت دفاع از پایاناینجانب ............................ دانشجوي رشته 

تاریخ  ...................................................... در..............عنوان........................................................................................................................

 دارم....................................... اعالم می

 نام و نام خانوادگی دانشجو

 امضاء                                                                           

 

 ..................مدیر محترم گروه .............

تاریخ  نامه آقاي/خانم .............................................. دانشجوي رشته .................................... دررساند پایانبا سالم و احترام؛ به استحضار می

 باشد....................................... قابل دفاع می

 اول                                                         استاد راهنماي دوماستاد راهنماي 

 امضاء                           امضاء                                                 

 

 معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده

آقاي/خانم .............................................. دانشجوي رشته ....................................  استاد راهنماي رساند پیشنهادبا سالم و احترام؛ به استحضار می

 ي داوران در جلسه گروه با شماره .................... و تاریخ ............................. مطرح شد و به شرح ذیل به تصویب رسید.درباره

 محل کار ي دانشگاهیرتبه نام و نام خانوادگی 

    داور اول

    دوم داور

 مهر و امضاء مدیر گروه

 

 



 نامه با توجه به مقررات نگارش براي تکثیر مورد تأیید است.چهار چوب کلی پایان

 امضاي کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده

 

 

 داوراننامه توسط هیأت اي از پایانگواهی دریافت نسخه

 محل امضاء نامهتاریخ دریافت پایان نام و نام خانوادگی سمت

    داور اول

    داور دوم

 
 

 نامهي دفاع از پایاناعالم برگزاري جلسه -3فرم شماره 
 

 نامه کارشناسی ارشدجلسه دفاع از پایان

 .........................عنوان:.......................................................................................................................

نام و نام خانوادگی دانشجو: 

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

 گروه: ................................ دانشکده: .................................

 ...............................استاد راهنما: ......................... تاریخ: ....

 مکان: ................................... زمان: ....................................

 

 
 

 



 

 

 

 


