
 
 شماره:

 

 :تاریخ
 

 (1)پیوست 
 

 نمره حمایت برون دانشگاهی  اعطای فرم

 یدکتررساله نامۀ کارشناسی ارشد/از پایان
 

 
 

 /دانشکده مستقل ....................................سیپرد ی/ معاونت محترم پژوهشیمحترم واحد پژوهش سئیر
ناق / رسال  خيد با پاياناز ......................... گرايش ............................ ........................... رشجه  ....................... دانشججي  قطع  ......................اينجانب..............

خانم/آقا   اسججهاد رامن ا ساسججهاد ا    تحت نظر................................ .................................................................................................................................عنيان 

ات پیيست اق ام قطهضی خيامشج ن  اسجت بر اسجاس قدهن  . لذادفاع خيامم ن يد................................ احه الی درتاريخ   ................................... دکهر

 . قبذ   فرقاين  اينجانب ح ايت بر ن دانشگامیجهت تعیین ن رۀ 

 

  :رئیس بخش/مدیرگروه امضا                 امضا استاد راهنما:                                                             امضا دانشجو:              

 تاریخ:                                                                           تاریخ:                                                            تاریخ:       
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .........................دانشکده مستقل ........... / اداره آموزش پردیس 
شيرا  پژ مش    22/22/2931قصيبۀ قيرخ  ناق يهیش 2در خياست فيق در شيرا  قيرخ ....................... اين  اح  پژ مشی قعرح   بر اساس قاده 

 .......................................انم/آقا / رسال   خ ناققربيط ب  پايانتشييطی ح ايت بر ن دانشگامی فنا ر  دانشگاه   بر اساس قدهن ات ارائ  ش ه، ن رۀ 

 گردد.ب  شرح زير اعالم قی
 

 *ن ره نيع ح ايت بر ن دانشگامی رديف
 ن ره ب  

 ع د

ن ره ب  

 حر ف

   0-2 **ناق /رسال  بر ن دانشگامیقرارداد ح ايت پايان 2

دانشگامی پژ مشی بر نناق /رسال  دانشجي بر اساس طرح قرارداد ح ايت  پايان 2

 اسهاد رامن ا
5/2-0 

  

 

 ح ايت بر ن دانشگامی اسهفاده کن .قی تيان  از ن ره تشييطی يک قرارداد  صرفاً مر پايان ناق /رسال  *               
ر     درغی يز ش ه باش .ح اکثر ن ره برا  قراردادما  ح ايت پايان ناق /رسال  بر ن دانشگامی درصيرتی قابل اععا است ک  قبلغ ح ايت قالی ب  حداب دانشگاه  ار **

 درص  ن ره قابل ارائ  خيام  بيد. 50اينصيرت 
 
 

 .اق ام قطهضی بع ل آ ري فيق، خيامش ن  است  ض ن تائی  قراتب  
 

 امضا و تاریخ:                                 :دانشکده مستقلیا  سیپرد ی/ معاونت پژوهشیواحد پژوهش سیئر نام و نام خانوادگی   
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ر نيشت:

 رئیس قحهرم دانشک ه/ گر ه قدهطل...................... جهت اسهحضار

 

 توجه: *
پردیس/ دانشکده یل و به اداره آموزش مقبل از جلسه دفاع تکرا این کاربرگ الزم است و بعد از آن،  1931ـ دانشجویان کارشناسی ارشد 

 .نمایندمستقل تحویل 

کنند و متقاضی استفاده که تا روز دفاع، دستاوردهای علمی خود را ارائه میو قبل از آن، در صورتی 1931ـ دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 

 تکمیل نمایند.از فرصت ارائه دستاورد بعد از جلسه دفاع نیستند، نیز بایستی این کاربرگ را 


