
)23فرم شماره (
تحویل نسخه هاي پایان نامه کارشناسی ارشد

(ویژه دانشجویان غیرکارشناسی ارشد ژئودوزي)

دانشجوي کارشناسی ارشد موظف است پس از دفاع ، اصالحات الزم را تحت نظر : استاد راهنما و استادان مشاور انجام دهد و نسخه هاي مورد 
.تایید معاون پژوهشی یا مسؤول تحصیالت تکمیلی به مراکز زیر تحویل دهدنیاز را پس از امضاي ذکر شده و

اساتید راهنما و مشاور

امضاءتاریخ تحویلمداركسمتنام و نام خانوادگیردیف

یک جلد استاد راهنما1

یک جلد 1استاد مشاور2

یک جلد 2استاد مشاور3

انشگاهمراکز تحویل گیرنده در د

مهر و امضاءمداركتاریخ تحویلنام واحد مربوطهردیف

لوح فشردهیکجلد +یککتابخانه مرکزي دانشگاه1

لوح فشردهیکیک جلد +گروه آموزشی 2

دانشجو

..............گرایش............................................................رشته ي............................................. دانشجوي مقطع ...............اینجانب .........................

............................  ....................................................................................................................یک نسخه از پایان نامه ي خود با عنوان:.................

کردم................. دریافت ....................در تاریخ .........،را که به تایید معاونت پژوهش و فناوري رسیده است

امضاء



دتحویل نسخه هاي پایان نامه کارشناسی ارش-)23فرم شماره (
(ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ژئودوزي)

مذکور بر اساس قراردادفیمابین با سازمان نقشه برداري کشور، چنانچه دانشجو اطالعات و داده هاي مورد نیاز با پایان نامه خود را از سازمان 
ت یک نسخه ي صحافی شده از پایان نامه ي خودرا به سازمان نقشه برداري کشور اهدا نماید.دریافت کرده باشد، موظف اس

اطالعات از سازمان نقشه برداري ............. معرفی نامه جهت اخذ ........................................به شماره دانشجویی..................................آقاي/خانم..................................-1

دانشگاهدفترارتباط با صنعت و جامعهدریافت نکرده استدریافت کرده است
مهر و امضاء

.اساتید راهنما و مشاور- 2
امضاءتاریخ تحویلمداركسمتنام و نام خانوادگیردیف

یک جلد استاد راهنما1

یک جلد استاد مشاور2

.مراکز تحویل گیرنده در دانشگاه-3
مهر و امضاءمداركتاریخ تحویلنام واحد مربوطهردیف

لوح فشردهیکجلد + یککتابخانه مرکزي دانشگاه1

یک جلد + یک لوح فشردهگروه آموزشی 2

.ده خارج از دانشگاهمراکز تحویل گیرن- 4
مهر و امضاءمداركتاریخ تحویلنام واحد مربوطهردیف

یک جلدسازمان نقشه برداري کشور1

.دانشجو- 5
پایان نامه ي خود با عنوان:..................نسخه ازاینجانب .................................................. به شماره دانشجویی ............................................ یک 

.........  را که به ..................................................................................................................................................................................................................
امضاءتایید معاونت پژوهش و فناوري رسیده است، در تاریخ ............................................. دریافت کردم.                   



معاون محترم فنی سازمان نقشه برداري کشور

با سالم و احترام.

، یک نسخه از پایان نامه صحافی شده آقاي / خانم.............................26/08/1392مورخ 17551به شماره فیمابینبه تفاهم نامه عطف 

...................................................................دانشجوي رشته ي..............................گرایش...............................با عنوان.....................................

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

تحویل نسخه هاي پایان نامه کارشناسی - 23فرم شماره پیوست(پایان نامه فرمپس از تحویل ارسال می گردد.خواهشمند است جهت بهره برداري

فرمایید.را تایید، امضاء و مهر )ارشد

با سپاس

سرپرست معاونت پژوهش و فناوري

رونوشت:

دفترامورپژوهشی -

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

تذکر:
دانشجوي محترم

،برسانیدواحدیید معاون پژوهش و فناوريرا تکمیل کرده، به تامذکورفرمابتدا -1

رسانده، به واحدنامه تایپ شده را مجددا به امضاء معاون پژوهش و فناوري .سپس جهت تایپ نامه به دبیرخانه دانشگاه مراجعه فرمایید.-2

یید.نمامنظور مهرکردن نامه مجددا به دبیرخانه مراجعه 

،ماییدنمراجعه کشور نقشه برداري محترم نسخه پایان نامه به سازمان یکتحویل گرفته همراه بانامه مهر شده و پاکت شده را ازدبیرخانه -3

در پایان فرم تایید شده باال را که به امضاء و مهر آن سازمان رسیده جهت اقدامات بعدي تحویل دفتر امور پژوهشی واحد نمایید. -4
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