
  ........................  تاريخ 
  ........................ شماره
  ...................... پيوست

  

  

ی عا ه 

  
  به : تحصيالت تكميلي دانشكده  مهندسي عمران 

  
  نام دانشجو : 

  نامه / رساله:كد پايان
  

  (الزامي است و كامال دقيق نوشته شود)  عنوان پايان نامه / رساله :

  
  

  

   ،با سالم
شود كه اصالحات الزم شامل بازنگري كلي و اعمال بدينوسيله تائيد مي

كميلي دانشكده در مورد پايان نامه / نظرات داوران و كميته تحصيالت ت
رساله فوق انجام گرفته است و جهت ارسال به مركز تحصيالت تكميلي 

  .دانشگاه مورد تأييد مي باشد
  

  استاد ( اساتيدراهنما ) :
  

  استاد مشاور : 
  

  داوران:                
 



  ........................  تاريخ 
  ........................ شماره
  ...................... پيوست

  

  

ی عا ه 

 

 
  مركز تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي اصفهان

 
  محترماً؛ 

................................... ……صل پايان نامه كارشناسي ارشد  خانم / آقاي به پيوست ا
جهت  "دستورالعمل تهيه پايان نامه كارشناسي ارشد"بيني شده در مشتمل بر كلية موارد پيش

  گردد.تائيد ارسال مي
 

 حصيالت تكميلي دانشكده عمرانسرپرست ت

  
  كر مورد بررسي قرار گرفت. تكثير اين پايان نامه و الذپايان نامه كارشناسي ارشد فوق

  صحافي آن منطبق با الگوي مبنا بالمانع است.
  الذكر مورد بررسي قرار گرفت و موارد زير غيرمنطبق با پايان نامه كارشناسي ارشد  فوق

  الگوي مبنا تشخيص داده شد. تأييد نهايي منوط به برطرف نمودن اين موارد است.
1 -  
2 -  
پ پايان نامه كارشناسي ارشد  فوق در تاريخ ................ مورد تأييد تاي

  نهايي قرار گرفت. تكثير و صحافي آن بالمانع است. 
  دانشگاه مركز تحصيالت تكميلي

  
  



  ........................  تاريخ 
  ........................ شماره
  ...................... پيوست

  

  

ی عا ه 

    
                                     

  
  سرپرست محترم تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسي عمران

  
............................... دانشجوي مقطع ................................. با شماره اينجانب ...........

نامه / رساله خود دانشجوئي: ........................... در تاريخ .............................. از پايان
هاي ام. لطفا دستور فرمائيد هزينهبا موفقيت دفاع نموده و صحافي آن را انجام داده

  نامه / رساله اينجانب پرداخت شود.تكثير و صحافي پايان

  
  جمعدار دانشكده :

نامـه /  هاي تكثير و صحافي پايـان تومان به دانشجوي فوق بابت هزينه 80000لطفاً مبلغ 
  پرداخت شود. الهرس

  دانشكده  سرپرست تحصيالت تكميلي
  تاريخ و امضاء:

  
  

نامــه را بــه ميــزان هــاي تكثيــر و صــحافي پايــانهزينــه ........ب .........................اينجانــ
  تومان دريافت نمودم. 80000

  
 تاريخ و امضاي دانشجو:



  ........................  تاريخ 
  ........................ شماره
  ...................... پيوست

  

  

ی عا ه 

  
  
  

  سرپرست محترم تحصيالت تكميلي دانشكده
  

  با سالم،
.دانشجوي مقطع شود خانم / آقاي .........................................احتراماً گواهي مي

نامه / رساله ام پايانكارشناسي ارشد / دكتري كه اينجانب استاد  راهنماي ايشان بوده
  خود را تحويل داده و در اين خصوص هيچگونه بدهي ندارد.

  
  نام و نام خانوادگي استاد راهنما
  امضاء



  ........................  تاريخ 
  ........................ شماره
  ...................... پيوست

  

  

ی عا ه 

 

  
  فرم تسويه حساب دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده

  
  كننده مسئول تائيد  تائيد  

  آزمايشگاه سازه
  

    

  آزمايشگاه بتن و مصالح
  

    

  آزمايشگاه مكانيك سياالت
  

    

  آزمايشگاه خاك
  

    

  آزمايشگاه محيط زيست
  

    

  آزمايشگاه نقشه برداري
  

    

  دفتر دانشكده 
  

    

  دفتر امور عمومي دانشكده
  

    

دفتر تحصيالت تكميلي 
  دانشكده

  

    

 نام و نام خانوادگي دانشجو:                                                  


