
 تِ ًام خذا 

 ی کارضٌاسی ارضذ داًطگاُ کزدستاىییي ًاهِ اجزایی اهَر پایاى ًاهِآ

 

 تعییي استاداى راٌّوا ٍ هطاٍر -1هادُ

یا ذاضج اظ گطٍُ تا هدَظ ضَضای اظ تیي اػضای ّیأت ػلوی گطٍُ ) 1ًیوسال زٍم تا تىویل فطم ضواضُ  پایاىحساوثط تا  استاز ضاٌّوا 1-1

 ضَز.هطتَعِ اًتراب هیویلی گطٍُ( تحصیالت تى

 . استاز ضاٌّوا تایس زاضای هسضن زوتطی تا حسالل هطتثِ استازیاضی تاضس.1تثصطُ 

 . استاز ضاٌّوا تایس ظطفیت هداظ پصیطش زاًطدَ ضا زاضتِ تاضس.2تثصطُ

اُ حضَض ًساضتِ تاضس، الظم . چٌاًچِ استاز ضاٌّوا تِ ّط زلیلی )ًظیط فطصت هغالؼاتی، هطذصی ٍ غیطُ( تیص اظ ضص هاُ زض زاًطگ1-2

 % هؼطفی ًوایس.50اخس ضطایظ ضا تِ ػٌَاى استاز ضاٌّوای زٍم تا سْن هطاضوت ٍاست یىی اظ اػضای ّیأت ػلوی 

تَاًس ًسثت تِ هؼطفی یا تغییط استاز هطاٍض پایاى ًاهِ تا تأییس ضَضای گطٍُ ٍ هاُ لثل اظ زفاع زاًطدَ هی 6. استاز ضاٌّوا حساوثط تا 1-3

 تحصیالت تىویلی زاًطىسُ السام ًوایس.َضای ض

ّای زٍلتی، هطاوع پژٍّطی ٍ سایط هَسسات آهَظش ػالی )زٍلتی( هترصصاى زاًطگاُتَاًس اظ .زض ضطایظ ٍیژُ، استاز هطاٍض هی3تثصطُ 

 اًتراب ضَز.تا حسالل هطتثِ هطتی ٍ یا اظ واضضٌاساى هدطب زاضای حسالل هسضن واضضٌاسی اضضس 

 ًاهِصَیة هَضَع پایاىت -2هادُ 

 ًوایس.هی ( اًتراب 1)فطم ضواضُهَضَع پایاى ًاهِ  تؼییيفطم  تىویلوا ٍ تا ٌ. زاًطدَ هَضَع پایاى ًاهِ ضا تا هَافمت استاز ضا2-1ّ

گطٍُ تِ هسیط گطٍُ اضائِ  عطح زض ضَضایتحصیلی تطای  زٍمًیوسال  پایاىهَضَع پایاى ًاهِ ضا حساوثط تا  تؼییي. زاًطدَ تایس فطم 2-2

 ی زاًطدَ ذَاّس تَز.زّس؛ زض غیط ایي صَضت، ػَالة ایي تأذیط تط ػْسُ

 ضَز.اًدام هی اضائِ پطٍپَظال حساوثط تا پایاى ًیوسال سَم هَضَع پایاى ًاهِ زض ضَضای گطٍُ ٍ تا ًْایی . تصَیة 2-3

 یاتس.ویلی زاًطىسُ اًدام ضسُ ٍ پس اظ ثثت زض صَضتدلسِ، لغؼیت هیی ضَضای تحصیالت تىتصَیة هَضَع پایاى ًاهِ، زض خلسِ. 2-4

 ًاهِاجزای پایاى -3هادُ 

 ّط ًیوسال تحصیلی فطم گعاضش پیططفت تحصیلی ضا ظیط ًظط اساتیس ضاٌّوا تْیِ ٍ پس اظ  ،زاًطدَ هَظف است تا پایاى تحمیك .3-1



 پیططفت تحصیلی اظ ًیوسال سَم تحصیلی العاهی است.اضائِ ًوایس. تىویل گعاضش تأییس هسیط گطٍُ آهَظضی 

 ًاهًِگارش پایاى -4هادُ 

 ی ًگاضش زاًطىسُ تاضس.ًگاضش پایاى ًاهِ تایس تِ ظتاى فاضسی ٍ تط اساس آذطیي ًسرِ ضیَُ ًاهِ .4-1

 ی هطتَعِ تاضس.تِ ظتاى ضضتِ تَاًسهیّای ظتاى ذاضخی ًاهِ تطای ضضتًِگاضش پایاى  -4تثصطُ

 ًاهِ دفاع اس پایاى -5هادُ 

تطای اًدام هطاحل  2پایاى ًاهِ تَسظ استاز ضاٌّوا ٍ تىویل فطم ضواضُ  اظ تأییس صحت ٍ ویفیت ػلوی هغالة. زاًطدَ تایس پس 5-1

 هطاخؼِ ًوایس. اخطایی زفاع تِ واضضٌاس تحصیالت تىویلی زاًطىسُ

 تصَیة هَضَع پایاى ًاهِ زض ضَضای تحصیالت تىویلی زاًطىسُ تاضس.ظهاى . زفاع اظ پایاى ًاهِ تایس حسالل ضص هاُ پس اظ 5-2

ضَز ٍ حسالل یه ّفتِ لثل هی زازُ ی ًْایی پایاى ًاهِ تِ هسیط گطٍُ تحَیلٍ ًسرِ 2. حسالل زٍ ّفتِ لثل اظ تاضید زفاع، فطم ضواضُ 5-3

 ضَز.ی ّیأت زاٍضاى اضسال هیی ضسوی تِ اػضاّای پایاى ًاهِ تِ ّوطاُ ًاهِاظ تاضید زفاع، ًسرِ

ّای ( ضا زض هحل3ی زفاع )فطم ضواضُ زاًطدَ هَظف است حسالل یه ّفتِ لثل اظ خلسِ زفاع، فطم اػالم تطگعاضی خلسِ -5تثصطُ 

 هٌاسة ًصة ًوایس.

 . تطویة اػضای وویتِ تطگعاض وٌٌسُ خلسِ تِ صَضت ظیط است: 5-4

 ًوایٌسُ ی تحصیالت تىویلی )ضییس خلسِ( -

 استاز ضاٌّوا )یا استازاى ضاٌّوا( -

 هطاٍض )زض صَضت ٍخَز استاز هطاٍض( استاز -

 زاٍض اٍل -

 زاٍض زٍم -

 .ضًَسی استازیاضی تا هسضن زوتطی اًتراب هیگطٍُ، تا حسالل هطتثِضَضای زاٍضاى تِ پیطٌْاز استاز ضاٌّوا ٍ تأییس  -6تثصطُ

 زاٍض اٍل تایس زض ضضتِ هطتثظ تا هَضَع پایاى ًاهِ، تا حسالل هطتثِ استازیاضی ٍ اظ هیاى اػضای ّیأت ػلوی گطٍُ تاضس.   -7تثصطُ 

زاٍض زٍم تایس زاضای هطتثِ استازیاضی یا تاالتط ٍ ػضَ ّیأت ػلی یىی اظ هَسسات آهَظضی ٍ یا پژٍّطی وطَض تاضس ٍ زض   -8تثصطُ

 ضَع پایاى ًاهِ اًتراب ضَز.ضضتِ هطتثظ تا هَ



تَاًس زاٍض زٍم ضا ، هیزض صَضتیىِ گطٍُ حسالل زٍ زٍضُ زاًطدَی واضضٌاسی اضضس زض ضضتِ هطتَعِ زاًص آهَذتِ وطزُ تاضس -9تثصطُ

 .اظ اػضای ّیأت ػلوی زاًطگاُ وطزستاى )گطٍُ یا ذاضج اظ گطٍُ( اًتراب ًوایس

زض صَضتیىِ فمظ یىی اظ اساتیس تِ زالیل هَخِ ٍ اعالع لثلی ًتَاًس زض خلسِ زفاػیِ  ،استاز ضاٌّواّای هطتول تط زٍ زض وویتِ -10 تثصطُ

 حضَض زاضتِ تاضس، تطگعاضی خلسِ زفاػیِ تا ٍوالت وتثی استاز غایة ٍ حضَض یىی اظ اساتیس ضاٌّوا تالهاًغ است. 

ًتَاًس زض خلسِ زفاػیِ حضَض زاضتِ تاضس، تطگعاضی خلسِ زفاػیِ تالهاًغ چٌاًچِ استاز هطاٍض تِ زالیل هَخِ ٍ اعالع لثلی  -11تثصطُ

 است.

 ،ضٍظ لثل اظ تاضید زفاع 2زض صَضتیىِ پایاى ًاهِ تط اساس ًظط زاٍض)زاٍضاى( لاتل زفاع ًثاضس، الظم است زاٍض )زاٍضاى( حسالل  -12 تثصطُ

َضت الظم است هَضَع زفاع اظ پایاى ًاهِ هدسزاً زض ضَضای گطٍُ هغطح هَضَع ضا تِ هسیط گطٍُ هطتَعِ وتثاً اػالم ًوایٌس. زض ایٌص

 گطزز.

 .وٌسی زفاع تا حضَض اساتیس ضاٌّوا، استاز هطاٍض، زاٍضاى ٍ ًوایٌسُ تحصیالت تىویلی ضسویت پیسا هی. خلسِ 5-5

 تاضس.زض ضٍظّای پٌدطٌثِ ٍ تؼغیالت ضسوی هداظ ًوی . تطىیل خلسات زفاع5-6

ساػت لثل اظ تطگعاضی خلسِ تِ صَضت هىتَب تِ اعالع هؼاٍى آهَظضی ٍ  48تغییط زض تاضید تطگعاضی زفاع تایس حسالل  . ّطگ5-7ًَِ

ی الظم ضا تا هؼاٍى آهَظضی ٍ تحصیالت تىویلی زاًطىسُ گتحصیالت تىویلی زاًطىسُ تطسس. الظم است زض ایي ظهیٌِ هسیط گطٍُ ّواٌّ

 ٍ زاٍضاى تِ ػول آٍضز. ٍ ًوایٌسُ تحصیالت تىویلی زاًطگاُ

تاضس. زض ّط زلیمِ هی 45یی تِ سَاالت حساوثط َگزلیمِ ٍ هست ظهاى پاسر 30. هست ظهاى اضائِ پایاى ًاهِ تَسظ زاًطدَ حساوثط 5-8

 زلیمِ تیطتط تاضس. 75صَضت ول هست ظهاى خلسِ زفاػیِ ًثایس اظ 

هطتَعِ تىویل ّای تَط تِ زاًطدَ، پایاى ًاهِ ٍ ظهاى زفاع ضا زض فطمهطرصات هط. واضضٌاس تحصیالت تىویلی زاًطىسُ الظم است 5-9

 تىویلی زاًطگاُ تحَیل ًوایس. تِ ًوایٌسُ تحصیالت ٍ لثل اظ ضطٍع خلسِ زفاػیِ، ًوَزُ 

پطسص  هسیطیت خلسِ زفاع اظ خولِ هؼطفی ذالصِ ٍضؼیت تحصیلی زاًطدَ، ًظاضت تط تٌظین ظهاى تٌسی اضائِ زاًطدَ ٍ هسیطیت. 5-10

 تاضس.ایٌسُ تحصیالت تىویلی زاًطگاُ هیی ًوٍ پاسد حاضطاى زض خلسِ پس اظ اتوام اضائِ تط ػْسُ

لصا اساتیس ضاٌّوا ٍ هطاٍض ًثایس تِ  .ّای هغطح ضسُ پیطاهَى آى تط ػْسُ زاًطدَ استظ پایاى ًاهِ ٍ پاسرگَیی تِ پطسص. زفاع ا5-11

َیی زاًطدَ ضطوت وٌٌس. زض صَضتیىِ استازاى ضاٌّوا ٍ هطاٍض تَضیحاتی ضا خْت تىویل سَاالت هغطح ضسُ پاسد زٌّس یا زض پاسرگ

ّای اًدام ضسُ ضطٍضی تساًٌس، هیتَاًٌس تا ّواٌّگی ًوایٌسُ تحصیالت تىویلی ٍ پس اظ اتوام پطسص ٍ فؼالیت هغالة عطح ضسُ یا ًحَُ

 پاسد ّا اضائِ ًوایٌس.



ّای ًوطُ ٍ گعاضش هحطهاًِ ضَز. الظم است فطمیلی زض پطًٍسُ زاًطدَ ًگْساضی هیساتمِ تحصّای خلسِ زفاػیِ تِ ػٌَاى . فطم5-12

 ٍ تَسظ ّیأت زاٍضاى اهضاء ضَز.ل تطگعاضی خلسِ زفاع تا زلت، تِ عَض واهل ٍ تسٍى للن ذَضزگی تىوی

ًوطُ ٍ گعاضش تطگعاضی خلسِ زفاػیِ ضا تِ ّای تىویل ٍ اهضاء ضسُ اػالم ضطٍضی است ًوایٌسُ تحصیالت تىویلی زاًطگاُ فطم .5-13

 صَضت هحطهاًِ زض پاوت لطاض زازُ ٍ تِ هؼاٍى آهَظضی ٍ تحصیالت تىویلی زاًطىسُ تحَیل زّس.

ًاهِ ضا تِ صَضت واهالً هحطهاًِ اظ اساتیس ضاٌّوا ٍ هطاٍض ٍ زاٍضاى ظف است ًوطُ پایاىًَوایٌسُ تحصیالت تىویلی زاًطگاُ ه . 5-14

 یطز.تحَیل تگ

 پصیط است.خلسِ اهىاىًاهِ تا تصَیة ّیأت تطگعاضوٌٌسُ ٍ تٌظین صَضتگًَِ تغییط زض ػٌَاى پایاىّط .5-15

 

 ًاهًِحَُ ارسضیاتی پایاى -6هادُ
 حضَض زاضتِ یا تِ صَضت ٍیسئَ وٌفطاًس زضزض خلسِ ًاهِ تط هثٌای ًظط اػضای ّیأت تطگعاضوٌٌسُ خلسِ زفاػیِ وِ ًوطُ پایاى -6-1

 ز. َضهیهحاسثِ  1ٍ2تط اساس خساٍل  ،اًسخلسِ ضطوت زاضتِ
 

 ارضذًاهِ داًطجَیاى کارضٌاسی: هعیار ارسیاتی پایاى1جذٍل ضوارُ 

 ًوزُ  ّای ارسیاتیهعیار

 2 ًاهِ/ضسالِ، تسٍیي هغالة ٍ حسي ًگاضشآضایص ٍ تٌظین پایاى 1

 8 ضٍظ تَزى ٍ ًَآٍضی ًتایحواضتطزی، تِ ای ٍاّویت ًتایح تسست آهسُ اظ زیسگاُ ًظطی، تَسؼِ 2

3 
ًحَُ اضائِ زض خلسِ زفاع، ٍ ضػایت ظهاى هداظ زفاع ٍ تَاًوٌسی ػلوی زاًطدَ زض پاسرگَی تِ 

 ّاپطسص
5 

 5 گیطی ٍ اػتثاض هٌاتغ پژٍّصتدعیِ ٍ تحلیل، اًسدام هغالة، تحث ٍ ًتیدِ 4

  20ًوطُ ًْایی اظ  
 

 ارضذًاهِ داًطجَیاى کارضٌاسیپایاى : هحاسثِ ًوز2ُجذٍل ضوارُ 

 ًوزُ تا اعوال ضزیة ضزیة 20ًوزُ اس  سوت ردیف

  2  *استاز ضاٌّوا 1

  1  *استاز هطاٍض 2

  1  زاٍض اٍل 3

  1  زٍمزاٍض  4

  خوغ

 تِ عذد:                                      تِ حزٍف:                        20ًوزُ ًْایی اس 

استاد هطاٍر در استاد راٌّوای دٍم یا گزدد. در هَاردی کِ هحاسثِ ٍ هٌظَر هی اساتیذ راٌّوا *در هَاردی کِ داًطجَ تیص اس یک استاد راٌّوا یا هطاٍر دارد هیاًگیي ًوزُ 

 گزدد.جلسِ دفاعیِ ضزکت ًٌوَدُ است، ًوزُ هزتَطِ تِ آى حذف هی
 

تط اساس  ًوطُ ّای هطتَعِ هحاسثِ ٍ ًوطُ ًْایی ًوطُ زاًطدَ هغاتك تا ضطایة اػالم ضسُ زض فطمًوایٌسُ تحصیالت تىویلی هیاًگیي  .6-2

ضَز. اضظضیاتی ًْایی ٍ زض حضَض ّیأت زاٍضاى ٍ حاضطاى لطائت هیتؼییي ضسُ زض پایاى خلسِ زفاع ّای پژٍّطی پایاى ًاهِ ٍ فؼالیت

 تاضس.هی 3ًاهِ تط اساس خسٍل ضواضُ پایاى

 



  ًاهِ: ارسضیاتی تَصیفی پایاى3ضوارُ  جذٍل 
 14ًوطُ ووتط اظ  99/15 -14 99/17 -16 99/18 -18 20تا  19 ًوطُ

 غیط لاتل لثَل لاتل لثَل ذَب تسیاض ذَب ػالی ٍضؼیت
 

 ًاهِهزاحل پس اس دفاع اس پایاى -7هادُ 
ی زفاع تِ واضضٌاس حساوثط تا زٍ ضٍظ واضی تؼس اظ تطگعاضی خلسِی هساضن هطتَط تِ زفاع ضا ًوایٌسُ تحصیالت تىویلی تایس ولیِ .7-1

 تحصیالت تىویلی زاًطىسُ تحَیل زّس.

 ی اصالحات تایس تِ تأییس استاز ضاٌّوا تطسس.ولیِ.7-2

تا  ًیوسال زٍم، زضٍ تا پایاى هْطهاُ زض ًیوسال اٍل، ًاهِ تسٍى ًیاظ تِ اًتراب ٍاحس ٍ توسیس سٌَات، حساوثط هْلت زفاع اظ پایاى .7-3

 تاضس.اسفٌس هاُ هی تیست ٍ پٌدن

ًاهِ ذَز اػوال تواهی اصالحات هَضز ًظط ّیأت زاٍضاى ضا زض پایاى ،ظف است حساوثط یه ًیوسال تحصیلی پس اظ زفاعَزاًطدَ ه. 7-4

ت ضْطیِ ثاتت یه ًیوسال تحصیلی تط اساس ًاهِ زاًطدَ پس اظ پطزاذًوَزُ ٍ تِ تأییس استاز ضاٌّوا تطساًس. زض غیط ایي صَضت ًوطُ پایاى

تؼطفِ ًَتت زٍم)ضثاًِ( ثثت ٍ تِ اٍ هدَظ تسَیِ حساب زازُ ذَاّس ضس. زض ّط صَضت تاضید فطاغت اظ تحصیل زاًطدَ ظهاى خلسِ زفاع 

 تاضس.ٍی هی

ًاهِ زض هست ووتط اظ زاٍضاى زض پایاى ّای تىثیط ٍ صحافی تِ زاًطدَ هٌَط تِ اًدام تواهی اصالحات هَضز ًظط ّیأتپطزاذت ّعیٌِ. 7-5

 تاضس.یه هاُ اظ تاضید زفاػیِ هی
 

 ًاهِ ٍ تسَیِ حسابپایاى ی ًْاییتحَیل ًسخِ -8هادُ
 گیطز.هیصَضت ًاهِ هصَب ضَضای تحصیالت تىویلی زاًطىسُ عثك آذطیي ضیَُ ًاهًِگاضش ٍ تحَیل ًسرِ ًْایی پایاى .8-1

 هَارد خاظ -9هادُ
اًس، اظ عطف زاًطىسُ هطتَط تِ ضَضای تحصیالت تىویلی زاًطگاُ اضخاع تیٌی ًطسًُاهِ پیصهَاضز ذاظ ٍ هَاضزی وِ زض ایي آییي .9-1

 تاضس.ٍ پس اظ تصَیة لاتل اخطا هی

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 داًطگاُ کزدستاى

 حَسُ هعاًٍت آهَسضی 

 هذیزیت تحصیالت تكویلی

 استاد راٌّواٍ  تعییي هَضَع پایاى ًاهِ -1ضوارُ فزم 

 جٌاب آقای/خاًن دکتز........................

ضس اضاسی ٌزاًطدَی واضض ........................... ًاهِ ایٌداًةذَاّطوٌس است هَافمت ذَز ضا زض ذصَظ ضاٌّوایی پایاى تا سالم ٍ احتطام،

هَضَع  پیطٌْازی: ................ تا ٍضٍزی سال  .......................... ضضتِ 

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

 السام ًواین.حساوثط تا پایاى ًیوسال سَم ظال َپطٍپٍ اضائِ تا ًسثت تِ تْیِ ًوَزُ اػالم  .........................

 :اهضاءتاضید ٍ                                                               زاًطدَ :  ًام ذاًَازگی ًام ٍ 

 

 .......................گزٍُ  هحتزم هذیز

...................................... هَافمت ذَز ضا زض ذصَظ ضاٌّوایی پایاى ًاهِ آلای/ذاًن تا سالم ٍ احتطام،ایٌداًة .....

 زاضم.الصوط اػالم هی.......................................... زاًطدَی واضضٌاسی اضضس ضضتِ ............................... تا هَضَع پیطٌْازی فَق

 :اهضاءتاضید ٍ استاز ضاٌّوا:                                                           ًام ذاًَازگیًام ٍ 

 .......................هعاٍى هحتزم آهَسضی ٍ تحصیالت تكویلی داًطكذُ

............. زاًطدَی واضضٌاسی اضضس آلای/ذاًن .............................ًاهِ پایاى پیطٌْازی هَضَع ضساًستا سالم ٍ احتطام،تِ استحضاض هی

......... هَضخ ضضتِ ............................... تحت ضاٌّوایی آلای/ذاًن زوتط .......................................... زض خلسِ ضواضُ ...

 .لطاض گطفت................................. گطٍُ ............................. هَضز تصَیة 



 :اهضاءتاضید ٍ                                                                هسیط گطٍُ: ًام ٍ ًام ذاًَازگی

 

 تَجِ:پیَست ًوَدى ایي فزم تِ فزم پزٍپَسال الشاهی هی تاضذ.

 

 ًاهِ کارضٌاسی ارضذآهادگی دفاع اس پایاىاعالم  -2فزم ضوارُ 

 ......................................جٌاب آقای/خاًن دکتز 

ضواضُ زاًطدَیی ............................ آهازگی  تا سالم ٍ احتطام؛ ایٌداًة .............................................. زاًطدَی ضضتِ .................................... تا

ًاهِ تحت ذَز ضا خْت زفاع اظ پایاى

........................................................................................................................................................................................................................ػٌَاى.

 زاضم......................... اػالم هیتاضید .............. ................ زض

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی زاًطدَ

 اهضاء                                                                           

 
 

 هذیز هحتزم گزٍُ ...............................

تاضید  .............................................. زاًطدَی ضضتِ .................................... زض ًاهِ آلای/ذاًنپایاىضساًس تا سالم ٍ احتطام؛ تِ استحضاض هی

 تاضس....................................... لاتل زفاع هی

 استاز ضاٌّوای اٍل                                                         استاز ضاٌّوای زٍم

 اهضاء                                                                            اهضاء

 
 

 هعاٍى هحتزم آهَسضی ٍ تحصیالت تكویلی داًطكذُ

آلای/ذاًن .............................................. زاًطدَی ضضتِ ....................................  یپیطٌْاز استاز ضاٌّواضساًس تا سالم ٍ احتطام؛ تِ استحضاض هی

 ی زاٍضاى زض خلسِ گطٍُ تا ضواضُ .................... ٍ تاضید ............................. هغطح ضس ٍ تِ ضطح شیل تِ تصَیة ضسیس.زضتاضُ

 هحل واض ی زاًطگاّیضتثِ ازگیًام ٍ ًام ذاًَ 

    اٍل زاٍض

    زٍم زاٍض

 هْط ٍ اهضاء هسیط گطٍُ

 

 

 ًاهِ تا تَخِ تِ همطضات ًگاضش تطای تىثیط هَضز تأییس است.چْاض چَب ولی پایاى

 اهضای واضضٌاس تحصیالت تىویلی زاًطىسُ



 

 

 ًاهِ تَسط ّیأت داٍراىای اس پایاىگَاّی دریافت ًسخِ

 هحل اهضاء ًاهِتاضید زضیافت پایاى ٍ ًام ذاًَازگی ًام سوت

    اٍل زاٍض

    زٍم زاٍض

 

 

 ًاهِی دفاع اس پایاىاعالم تزگشاری جلسِ -3فزم ضوارُ 
 

 ًاهِ کارضٌاسی ارضذجلسِ دفاع اس پایاى

 .........................عٌَاى:.......................................................................................................................

ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ: 

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

 گزٍُ: ................................ داًطكذُ: .................................

 استاد راٌّوا: ......................... تاریخ: ...................................

 : ....................................هكاى: ................................... سهاى

 

 

 

 

 

 

 


