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 فرم درخواست انتخاب استاد راهنما و استاد مشاور

             ارشدنامه کارشناسیجهت اخذ پایان 

 

 

 تاریخ:                              کارشناس محترم رشته ................................                                                                          

 با سالم و احترام

نامه خود را با یکی ............ با شماره دانشجویی ........................ تقاضا دارم پایاناینجانب ......................................... دانشجوی رشته ...................................... مقطع ..................

 خاب نمایم. خواهشمند است اینجانب را به مدیریت گروه معرفی نمایید.از اساتید زیر به عنوان استاد راهنما انت

1-  .....................................................۲-  ....................................................۳- .................................................. 

 

   امضاء دانشجو

  تاریخ:                     گروه ................................                                                                                        مدیر محترم 

 با سالم و احترام

................ از نظر آموزشی )تکمیل پرونده( مشکلی نداشته پایان نامه را در نیمسال .................... انتخاب دانشجو.................................ورودی .......................... رشته ........

 واحد نموده است و جهت اقدامات بعدی معرفی می گردد.

 مهر و امضاء کارشناس رشته                                                                                                                                            

 تاریخ:                          استاد محترم راهنما، سرکار خانم/ جناب آقای ...................................                                                

 با سالم و احترام

 یید.راهنمایی پایان نامه دانشجو ...................... به شماره دانشجویی ................................ آمادگی خود را اعالم فرمادر خصوص 

 مهر و امضاء مدیر گروه                                                                                                                                                  

 تاریخ:                                  مدیر محترم گروه ................................                                                                             

 با سالم و احترام

 خواهشمند است دستورات مقتضی را اعالم فرمایید.  .نمایمنامه خانم/آقای ................. اعالم میآمادگی خود را جهت راهنمایی پایاناینجانب .................... 

 .()انتخاب استاد مشاور الزامی نمی باشدگردد. آقای .....................  به عنوان استاد مشاور دانشجوی فوق پیشنهاد میجناب خانم/سرکار

 امضاء استاد راهنما                                                                                                                                     

 تاریخ:                                        محترم پژوهش و تحصیالت تکمیلی                                                                  معاونت

  با سالم و احترام

گردد. خواهشمند است دستورات مقتضی را اور معرفی میخانم/آقای ................................... به عنوان استاد راهنما و خانم/آقای ........................... به عنوان استاد مش

 اعالم فرمایید.

 مهر و امضاء مدیر گروه                                                                                                                                                  

 تاریخ:                                                                       کارشناس محترم رشته ..............................................                      

 با سالم و احترام

 باشد. بالمانع می پژوهشهای در دست راهنمایی خانم/آقای دکتر ........................................ استاد راهنمایی ایشان از نظر دفتر نامهبا توجه به تعداد پایان

 

 پژوهش  معاونتمهر و امضاء                                                                                                              

 ثبت گردید. سما نسخه اصلی در سیستم آموزشی 

  تحویل گردید. پژوهش واحدیک تصویر از این فرم به 

 .یک تصویر از این فرم به دانشجو تحویل گردید 

 .این فرم در پرونده دانشجو بایگانی شد 

 

 مهر و امضاء کارشناس رشته                                                                                                                                           

 .....................تحویل گرفته شد.این فرم توسط اینجانب ......................................... به شماره دانشجویی ................................... رشته ...تصویر 

 تاریخ: 

 امضاء دانشجو                                                                                                                                                                                             


