
 

 

 

 بسمه تعالی  

   

 

 استاد ارجمند 

 جناب آقاي دكتر

 با سالم، 

بــدین وســ  ه                              ه کارشناسی ارشد  نـامـپـایـانی  یقدردانـــی از قبول راهنما  احتـــراماً ضمن تشکر و  

تشــک    رشــدکــ س ادر                  مــور         نامه که راس ســاع پایان  از جنابعالی دعوت می شود که در ج ســه دفـاع  

 شود، حضور یاب د.می

نامــه و قبــ  از ( را هنگــام ملالعــه پایان5تــا    1هــا   )ردیف  "نامــهساختار و ک ف   پایان"خواهشمند اس  نمرات مربوط به  

( ن ز ب فاصــ ه پــ  از 7و    6ها   )ردیف  "ک ف   دفاع"شرک  در ج سه دفاع ه در فرم ضم مه درج فرمائ د. نمره مربوط به  

 ج سه دفاع ه داده شود. برگزار 

  الگوریتم ها ومحاسبات -مهندسی علوم کمیلی و پژوهشی دانشکده معاون تحصیالت ت 

   

 



 

 

 

 بسمه تعالی  

   

 

 استاد ارجمند  

 با سالم، 

بــدین وســ  ه از جنابعــالی               ه کارشناسی ارشد نـامـپـایـانقدردانـــی از قبول راهنمایی   احتـــراماً ضمن تشکر و  

شــود، حضــور ک س ارشد تشک   میدر                 مور     نامه که راس ساع پایان  ه در ج ســه دفـاع  دعوت می شود ک

 یاب د.

نامــه و قبــ  از ( را هنگــام ملالعــه پایان5تــا    1هــا   )ردیف  "نامــهساختار و ک ف   پایان"خواهشمند اس  نمرات مربوط به  

( ن ز ب فاصــ ه پــ  از 7و    6ها   )ردیف  "ک ف   دفاع" د. نمره مربوط به  شرک  در ج سه دفاع ه در فرم ضم مه درج فرمائ

 برگزار  ج سه دفاع ه داده شود.

 الگوریتم ها ومحاسبات  -کمیلی و پژوهشی دانشکده علوم مهندسی معاون تحصیالت ت 

 

   

 



 

 

 

 بسمه تعالی  

   

 

 استاد ارجمند 

 

 با سالم، 

بــدین وســ  ه از  ،                    ه کارشناســی ارشــد نـامـــقدردانـــــی از قبــول داور  پـایـــان احتـــراماً ضمن تشــکر و  

شــود، تشک   می ک س ارشددر                  مور       راس ساع نامه که  پایان  جنابعالی دعوت می شود که در ج ســه دفـاع  

   حضور یاب د.

نامــه و قبــ  از ملالعــه پایان  ( را هنگــام5تــا    1هــا   )ردیف  "نامــهساختار و ک ف   پایان"خواهشمند اس  نمرات مربوط به  

( ن ز ب فاصــ ه پــ  از 7و    6ها   )ردیف  "ک ف   دفاع"شرک  در ج سه دفاع ه در فرم ضم مه درج فرمائ د. نمره مربوط به  

 برگزار  ج سه دفاع ه داده شود.

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

 

 

  



 

 

 

 بسمه تعالی  

   

 

 

 استاد ارجمند 

 ركار خانم دكتر س

 ا سالم، ب

بــدین وســ  ه از جنابعــالی دعــوت مــی  ،ه کارشناسی ارشد نـامـقدردانـــی از قبول داور  پـایـان  احتـــراماً ضمن تشکر و  

 شود، حضور یاب د.تشک   می  ک س ارشددر               مور        ساع نامه که راس پایان شود که در ج ســه دفـاع  

نامــه و قبــ  از ( را هنگــام ملالعــه پایان5تــا    1هــا   )ردیف  "نامــهساختار و ک ف   پایان"نمرات مربوط به  خواهشمند اس   

( ن ز ب فاصــ ه پــ  از 7و    6ها   )ردیف  "ک ف   دفاع"شرک  در ج سه دفاع ه در فرم ضم مه درج فرمائ د. نمره مربوط به  

 برگزار  ج سه دفاع ه داده شود.

 الگوریتم ها ومحاسبات -مهندسی علوم ی و پژوهشی دانشکده معاون تحصیالت تکمیل 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 بسمه تعالی  

   

 

 

 هنما ارفرم تسویه حساب دانشجو با استاد 

رشناســی ارشــد خــود ت ــ  نامــه کاها و مدارک اص  مربوط به پایــانک  ه نمونه                                   نظر به اینکه دانشجو 

الت ص  ی نــامبرده از نظــر اینجانــب اس ، فارغ را به اینجانب ت وی  داده                                                               عنوان

 ب مانع اس .

  دكتر

 تاریخ و امضاء                    
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