
 
 بسمه تعالی 

 

 گواهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

 

  ها ومحاسباتالگوریتم –های فنی                                   دانشکده : علوم مهندسی  نام پردیس:  دانشکده  

                   

  «                                                                                    : »  با عنوان   آقای                      هیات داوران پایان نامه کارشناسی ارشد  

 99/   / را در تاریخ : ها و محاسباتالگوریتم -مهندسی کامپیوتر در رشته 

   

 ارزیابی نمود.                       درجه :  

 

 امضاء دانشگاه یا موسسه  مرتبه دانشگاهی  نام و نام خانوادگی  مشخصات هیات داوران

     استاد راهنمای اول -1

 استاد راهنمای دوم  -2

 مورد ( حسب (

    

     استاد مشاور -3

     داور داخلی -4

     داور خارجی -5

نماینده تحصیالت  -6

تکمیلی )عضو هیات  

 علمی (  

    

 

 .  این برگ پس از تکمیل توسط هیات داوران در نخستین صفحه پایان نامه درج می گردد: تذکر 



     

 بسمه تعالی 

 پایان نامه کارشناسی ارشد صورتجلسه دفاعیه 
 

   پایان نامه وضعیت مشخصات دانشجو و : الف 

پایان                   به شماره دانشجویی    ها و محاسبات الگوریتم  -مهندسی کامپیوتر  دوره کارشناسی ارشد رشته  دانشجوی               آقای  

تکمیل کرده و به تایید و  (                                                                                                                 (:عنواننامه خود را با 

علوم مهندسی دانشگاه تهران  دانشکده  فنی  ضو هیات علمی پردیس  راهنما عبه عنوان استاد                                         امضاء اینجانب دکتر  

 تاریخ :                            دکترامضاء استاد راهنما   .رسیده است 

  
   پایان نامه کارشناسی ارشد جلسه دفاعیه صورت: ب 

، ارائه دفاعیه و نحوه پاسخ به  پایان نامهتشکیل شد و بر اساس کیفیت    1399/      /     : در تاریخبا حضور هیات داوران  جلسه دفاعیه نامبرده  

  :سواالت، رای نهایی به شرح ذیل اعالم گردید 

   پایان نامه مورد قبول می باشد ./    پایان نامه مورد قبول نمی باشد ./   پایان نامه با اصالحات مورد قبول می باشد.   

                                                                                                                                           

                                :نامهدرجه پایان                                     :نامهیانپا تعداد واحد 

مرتبه  نام و نام خانوادگی  مشخصات هیات داوران

 دانشگاهی 

 امضاء دانشگاه یا موسسه 

     استاد راهنمای اول -1

)حسب  استاد راهنمای دوم -2

 مورد(

    

     استاد مشاور -3

     داور داخلی -4

     داور خارجی -5

نماینده تحصیالت تکمیلی -6

 )عضو هیات علمی (  

    

 ی نام و نام خانوادگ                         نام و نام خانوادگی                                                                                     

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی                                                                      معاون آموزشی دانشکده/ مدیر گروه آموزشی

 موسسه  /مرکز  /دانشکده  /پردیس                                                                                 دکتر حسین محمودی داریان        

 :تاریخ :                       امضاء                            :                                                  تاریخ                     :   امضاء     

6 

 : مهلت انجام اصالحات تا تاریخ 
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