
)ویژه دانشجویان گرایشهاي حقوق خصوصی، جزا، مدیریت ورزشی و معماري(

ضرب مهر در محل هاي تعیین شده الزامی می باشد-2ارائه این فرم در یک برگ قابل قبول است - 1:تذکرات

....................................مدیرمحترم گروه آموزشی- 1
....................گرایش...........................رشته.................................به شماره دانشجویی. ....................................خانم/آقايياحتراما پایان نامه

..........................................................................................................................................................................................................:عنوانبا
.اینجانبان بوده و قابل دفاع می باشد/مورد تایید اینجانب،پس از بررسی

:.......................استاد مشاوردوم:.........................                 استاد مشاوراول:........................        استاد راهنما
امضاءامضاء                         امضاء 

دانشجویی-معاون محترم آموزشی- 2
مه ي واحد پایان نا.. ...............................به شماره دانشجویی................................................ خانم/بدینوسیله اعالم می دارد دانشجو آقاي

را گذرانده و ممنوعیتی ..... فوق را اخذ نموده و تمامی واحدهاي اصلی، اختیاري، سمینار، روش تحقیق، جبرانی، وصایا و خود به شرح 
.براي دفاع ندارد

:.......................مدیرگروه آموزشی  
مهر و امضاء

معاون محترم پژوهش و فناوري- 3
با رعایت کلیه قوانین و مقررات ،........................معدل مجازوبدینوسیله اعالم می دارد دانشجوي فوق الذکرطی سنوات مجاز تحصیلی 

.و ممنوعیتی براي دفاع نداردشی، واحد پایان نامه ي خود را اخذآموز

:.........................................دانشجویی-معاون آموزشی:...............................کارشناس آموزش
مهر و امضاءمهر و امضاء                                 

معاون محترم پژوهش و فناوري- 4
از جهات مختلف تسویه ... ..............................به شماره دانشجویی............................................. خانم/بدینوسیله اعالم می دارد دانشجو آقاي

.مالی نموده و ممنوعیتی براي دفاع از پایان نامه ي خود نداردحساب

............:.............................امورشهریه:...............................                                         صندوق رفاه دانشجویی
مهر و امضاءمهر و امضاء                                                                                                               

)8(فرم شماره
درخواست مجوز دفاع



)ویژه دانشجویان گرایشهاي زلزله، سازه، فیزیولوژي ورزشی و ژئودوزي(

ضرب مهر در محل هاي تعیین شده الزامی می باشد-2ارائه این فرم در یک برگ قابل قبول است - 1:تذکرات

....................................مدیرمحترم گروه آموزشی-1
........................... گرایش............................رشته................................. به شماره دانشجویی............................................. خانم/آقايياحتراما پایان نامه

..........................................................................................................................................................................:................................................با عنوان
.اینجانبان بوده و قابل دفاع می باشد/مورد تایید اینجانبپس از بررسی،

:.......................استاد مشاوردوم:.........................                 استاد مشاوراول:........................                                        نمااستاد راه
امضاءامضاء                                امضاء 

دانشجویی-معاون محترم آموزشی-2
واحد پایان نامه ي خود به شرح................................. به شماره دانشجویی................. ...............................خانم/بدینوسیله اعالم می دارد دانشجو آقاي

.را گذرانده و ممنوعیتی براي دفاع ندارد..... فوق را اخذ نموده و تمامی واحدهاي اصلی، اختیاري، سمینار، روش تحقیق، جبرانی، وصایا و 

:.......................مدیرگروه آموزشی  
مهر و امضاء

:بدینوسیله اعالم می دارد. دانشجویی با سالم-معاون محترم آموزشی-2
.استفاده ننموده است...........دانشجوي فوق الذکر از امکانات آزمایشگاهی و-الف
.دانشجوي فوق با کلیه آزمایشگاه هاي مربوطه تسویه حساب نموده است-ب

.............................مدیرگروه آموزشی:...............................مسئول آزمایشگاه ها
مهر و امضاءمهر و امضاء

معاون محترم پژوهش و فناوري-3
با رعایت کلیه قوانین و مقررات ،........................معدل مجازوبدینوسیله اعالم می دارد دانشجوي فوق الذکرطی سنوات مجاز تحصیلی 

.و ممنوعیتی براي دفاع نداردآموزشی، واحد پایان نامه ي خود را اخذ
:.........................................دانشجویی-معاون آموزشی:...............................کارشناس آموزش

مهر و امضاءمهر و امضاء                          

معاون محترم پژوهش و فناوري-4
از جهات مختلف تسویه حساب.......... .......................به شماره دانشجویی............................................. خانم/بدینوسیله اعالم می دارد دانشجو آقاي

.مالی نموده و ممنوعیتی براي دفاع از پایان نامه ي خود ندارد
:.........................................امورشهریه:...............................صندوق رفاه دانشجویی
مهر و امضاءاء                                                                                                               مهر و امض

)8(فرم شماره
درخواست مجوز دفاع
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