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باسمه تعالی

شماره:

کاربرگ شمارهی الف  -یک
پيوست:

کاربرگ مجوز دفاع از پروژه های نهایی دانشجویان کارشناسی
 - 1هجَس زفاع تَسط ازارُ آهَسش:
گَاّی هی ضَز ذاًن  /آقای..........................................تِ ضوارُ زاًطجَیی...................................رضتِ ........................تؼسازٍ.......................احس را تا هؼسل
کل (ػسز ٍ حزٍف)...............................................................گذراًسُ ٍ تا تزرسی کاتالَگ رضتِ توام ٍاحسّای زرسی هَرز ًیاس تزای فارؽ التحصیلی را تا
هَفقیت سپزی کززُ استّ .وچٌیي سٌَات تحصیلی ًاهثززُ تا پایاى ًیوسال...........سال تحصیلی................است ٍ ًاهثززُ ت اکٌَى ً..........یوسال ٍاحس پزٍصُ را
اذذ کززُ است ٍ زفاع اس پزٍصُ ًْایی اس ًظز ایي ازارُ تالهاًغ استّ .وچٌیي ضوارُ پزٍصُ زاًطجَ............................................است.
ّوچٌیي زٍ صفحِ تسَیِ حساب (الف -زٍ ٍ الف -سِ) اس زاًطجَ زریافت گزز ی س.
تارید ،هْز ٍ اهضاء

کارضٌاس ازارُ آهَسش زاًطکسُ

 - 2هجَس زفاع تَسط استاز اى راٌّوا :
هطالة ػلوی هٌسرج زر پزٍصُ ًْایی ذاًن  /آقای.....................................تحت ػٌَاى.....................................................................
اس ًظز ایٌجاًثاى هَرز تأییس تَزُ ٍ زفاع ایطاى تالهاًغ است.

ً - 1ام ٍ ًام ذاًَازگی استاز راٌّوا

تارید ٍ اهضاء

ًام ٍ ًام ذاًَازگی استاز راٌّوا

تارید ٍ اهضاء

 - 3هجَس زفاع تَسط ضَرای گزٍُ:
ایي گزٍُ زر جلسِی هَرخ...................ضَرای ترصصی گزٍُ زاٍراى سیز را تزای پزٍصُ ًْایی ذاًن/آقای ...................................اًتراب ًوَز .زفاع اس پزٍصُ
ًْایی زر تارید ًْایی رٍس  .................هَرخ ٍ...........................زر ساػت............صَرت هی گیزز.
هسیز گزٍُ

تارید ،هْز ٍ اهضاء

ت َ جِ:
 السم است زاًطجَ زٍ صفحِ کارتزگ تسَیِ حساب آهَسضی ٍ کارگاُ ٍ آسهایطگاُ را (کارتزگ ّای الف -زٍ ٍ الف -سِ) تِ پ یَست ایي کارتزگ ًوایسّ .وچٌیي السم ًیست زا ًط جَ پ ز ٍص ُ ذَز را زر
ز تی زذا ًِ ثث ت ًوا یس ٍ تا یس پ ز ٍص ُ را ( تِ تؼساز ه َرز ًیاس گ ز ٍ ُ) تِ ّو زا ُ ا یي کار ت ز گ حسا قل یک ّفتِ قثل اس ز فا ع ت حَ یل کارضٌاس گ ز ٍ ُ ًوا یس .
 کارضٌاس ازارُ آهَسش تایس کپی ایي کارتزگ را زر پزًٍسُ زاًطجَ تِ ّوزاُ زٍ صفحِ تسَیِ حساب تایگاًی ًوایس ٍ اصل ایي کارتزگ ًیش تحَیل زاًطجَ ضَز تا تِ کارضٌاس گزٍُ تحَیل ًوا یس .تؼس اس
ج لسِ زفاع اصل ایي کارتزگ تِ ّوزاُ صَرتجلسِ زفاع (الف  -چْار) تِ ازارُ آهَسش زاًطکسُ ارسال هی گززز ٍ سزاًجام کارضٌاس ازارُ آهَسش زاًطکسُ ًی ش تؼس اس زریافت ص َرت ج لسِ ز فا ع  ،پ ز ٍ ًس ُ
زا ًط جَ را زر پا ک ت ه رصَظ ق زار زاز ُ ٍ ت زا ی صس ٍر هسر ک تِ ازار ُ زا ًص آهَذتگا ى ارسال هی ًوا یس .

