
 

 
 

 

 بسمه تعالی 

 1شماره  کاربرگ
 کارشناسی ارشد  نامهارائه طرح پیشنهادی پایان 

   رایش: گ             مهندسیعلوم    : دانشکده       دانشکده های فنی : پردیس

 دانشجو 

 ............................................................. :رشته ................................................. :یی........... شماره دانشجو.دانشجو: ...................................................................  ینام و نام خانوادگ
 .............. .............................................تماس:  هرشما  ............................................. سال ورود: ........................................گرایش : 

 ....................................... .... .................................................. ............................................................................................................ :( پروپوزالطرح پیشنهادی ) موضوع

 و امضاء دانشجو  خ یتار                                                                                                                                                                 

 اداره آموزش 

  ................................................... یورود ....  ............ رشته: ................................................................  ی....................................................... دانشجو ی/ آقا م نخا یلیتحص  تیوضع
 مجاز به اخذ واحد پایان نامه است.  کارشناسی ارشد دانشگاه تهران نامه نامبرده بر اساس آئین  داردی اعالم م لهینوسیشده و بد یبررس

 مهندسی عمران  دانشکده اداره آموزش                                                                                                                                                     

 ء و امضا خ یتار                                                                                                                                                     

 راهنما  استاد

نامه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه موافقت خود را برای راهنمایی پایان واست   نجانبیا دیی، مورد تاکه پیوست می باشد  طرح پیشنهادی  سینوشیپ
  دارم. ضمناً سرکار خانم / جناب آقایاول اعالم می یبه عنوان استاد راهنما، .......... .......................... ............خانم / آقای ...

و به عنوان استاد مشاور را ......... ......................... .... ..      به عنوان استاد راهنمای دوم  و سرکار خانم/ جناب آقایرا ..........................  ... ........................... .............
 . دارمبه عنوان داور اعالم میرا  سرکارخانم / جناب آقای ................................................ 

  

 استاد راهنما  ینام و نام خانوادگ                                                                                                                                 

                                                                                                                     ءو امضا خ یتار                                                                                                        

 

 / دانشکده  گروه یشورا

 

نامه با  پایان  موضوعضمن تصویب مطرح و  ............................................................................................... ایشگر ی........ شورا........ ............................  مورخ ۀدر جلس  موضوع
 و هیأت داوران به شرح ذیل موافقت شد..  .......... ................................................................................ ............................................ عنوان

 
1- 
2- 
3- 

                                                                                           
 ت گرایش سسرپر ینام و نام خانوادگ                                                                                             

 و امضاء  خ یتار                                                                      
 

 پردیس / دانشکده  یلیتکم الت یتحص کارشناسرونوشت: 
  

 صدور حکم و ارسال آن برای اساتید راهنما و مشاور.                  
 ی در سامانه.دثبت تاریخ و عنوان طرح پیشنها                 
 اطالع به دانشجو و ثبت واحد پایان نامه در سیستم جامع آموزشی.                  
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