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اصالحات رکرر شرذُ تَسرا داٍراى را    هاُ  6حذاکثر تا ًذ پس از دفاع، اداًشجَیاى کارشٌاسی ارشذ هَظف

ِ  پرس از تمویرل   ایي فررم را  کپی ٍ رساًذُاًجام تِ هشاٍر اتیذ راٌّوا ٍ تحت ًظر اس ًاهرِ  آهرَز  ٍ اهرَر پایراى    تر

 .)تحصیالت تمویلی( تحَیل دادُ ٍ جْت تسَیِ حساب اقذام ًوایٌذ

-3کپک  ککار  هلک     -2حساب تاًک  اکادرا     شوارُ-1السم جْت پزداخت حق الشحوِ )شاهل: مدارکی اساتیذ هحتزم؛ تذکز: خَاّشوٌذ است کلیِ

 .ًاهِ تحَیل ًوایٌذکپ  آخزیي حکن کارگشیٌ  یا آخزیي هذرک تحصیل ( را تِ اهَر پایاى

 ًاهِ تِ عول آٍرًذ.ّای السم را تا کارشٌاس پایاىّواٌّگ  ،ًاهِپایاى صحافی آدرس محلدریافت  السم است داًشجَیاى هحتزم جْتتذکز: 

 .هشخص شذُ اًجام شًَذ شماره هزاحل تکویل فزم تِ تزتیة پزیٌت شذُ ٍ صورت پشت و روایي فزم تِ  تذکز: السم است
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 , Wordّرای ی شاهل فایلCDتِ ّوراُ       خاًن/آقای   یًاهِىپایا

PDF َُتاشذ.  صحافی؛ هَرد تاییذ هی -ساختار -ی ًگار از ًظر؛ ًح 
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 ًاهِ تِ هراکس زیر تحَیل دادُ شًَذ:ّای هَرد ًیاز، تعذ از اهضای کارشٌاس پایاى ًسخِ

   یداًشجَی رشتِ                ایٌجاًة                         دانشجو:

 .ی خَد را تِ هراکس ریل تحَیل ًوَدمًاهِپایاى   تِ شوارُ داًشجَیی

  تاریخ -اهضاء -خاًَادگیًام ٍ ًام 
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