بسمه تعالی

استاد ارجمند

جناب آقاي دكتر

با سالم،
بــدین وسـ ه
در کـ س ارشــد تشــک

احتـــراماً ضمن تشکر و قدردانـــی از قبول راهنمایی پـایـاننـامـه کارشناسی ارشد
از جنابعالی دعوت می شود که در ج ســه دفـاع پایاننامه که راس ســاع مــور
میشود ،حضور یاب د.
خواهشمند اس نمرات مربوط به "ساختار و ک ف پایاننامــه" (ردیفهــا  1تــا  )5را هنگــام ملالعــه پایاننامــه و قبـ از
شرک در ج سه دفاع ه در فرم ضم مه درج فرمائ د .نمره مربوط به "ک ف دفاع" (ردیفها  6و  )7ن ز ب فاصـ ه پـ از
برگزار ج سه دفاع ه داده شود.

معاون تحصیالت تکمیلی و پژوهشی دانشکده علوم مهندسی  -الگوریتم ها ومحاسبات

بسمه تعالی

استاد ارجمند

با سالم،
بــدین وسـ ه از جنابعــالی
احتـــراماً ضمن تشکر و قدردانـــی از قبول راهنمایی پـایـاننـامـه کارشناسی ارشد
در ک س ارشد تشک میشــود ،حضــور
دعوت می شود که در ج ســه دفـاع پایاننامه که راس ساع مور
یاب د.
خواهشمند اس نمرات مربوط به "ساختار و ک ف پایاننامــه" (ردیفهــا  1تــا  )5را هنگــام ملالعــه پایاننامــه و قبـ از
شرک در ج سه دفاع ه در فرم ضم مه درج فرمائ د .نمره مربوط به "ک ف دفاع" (ردیفها  6و  )7ن ز ب فاصـ ه پـ از
برگزار ج سه دفاع ه داده شود.

معاون تحصیالت تکمیلی و پژوهشی دانشکده علوم مهندسی  -الگوریتم ها ومحاسبات

بسمه تعالی

استاد ارجمند

با سالم،
 ،بــدین وسـ ه از
احتـــراماً ضمن تشــکر و قدردانـــــی از قبــول داور پـایـــاننـامـــه کارشناســی ارشــد
در ک س ارشد تشک میشــود،
جنابعالی دعوت می شود که در ج ســه دفـاع پایاننامه که راس ساع مور
حضور یاب د.
خواهشمند اس نمرات مربوط به "ساختار و ک ف پایاننامــه" (ردیفهــا  1تــا  )5را هنگــام ملالعــه پایاننامــه و قبـ از
شرک در ج سه دفاع ه در فرم ضم مه درج فرمائ د .نمره مربوط به "ک ف دفاع" (ردیفها  6و  )7ن ز ب فاصـ ه پـ از
برگزار ج سه دفاع ه داده شود.

معاون تحصیالت تکمیلی و پژوهشی دانشکده علوم مهندسی  -الگوریتم ها ومحاسبات

بسمه تعالی

استاد ارجمند
سركار خانم دكتر

با سالم،
احتـــراماً ضمن تشکر و قدردانـــی از قبول داور
شود که در ج ســه دفـاع پایاننامه که راس ساع
خواهشمند اس نمرات مربوط به "ساختار و ک ف
شرک در ج سه دفاع ه در فرم ضم مه درج فرمائ
برگزار ج سه دفاع ه داده شود.

پـایـاننـامـه کارشناسی ارشد  ،بــدین وسـ ه از جنابعــالی دعــوت مــی
در ک س ارشد تشک میشود ،حضور یاب د.
مور
"
پایاننامــه (ردیفهــا  1تــا  )5را هنگــام ملالعــه پایاننامــه و قبـ از
د .نمره مربوط به "ک ف دفاع" (ردیفها  6و  )7ن ز ب فاصـ ه پـ از

معاون تحصیالت تکمیلی و پژوهشی دانشکده علوم مهندسی  -الگوریتم ها ومحاسبات

بسمه تعالی

فرم تسویه حساب دانشجو با استاد راهنما

نظر به اینکه دانشجو
عنوان
ب مانع اس .

ک ه نمونهها و مدارک اص مربوط به پایــاننامــه کارشناســی ارشــد خــود ت ـ
را به اینجانب ت وی داده اس  ،فارغالت ص ی نــامبرده از نظــر اینجانــب

دكتر
تاریخ و امضاء

