
 

شتی ردمانی استان گیالن                                                                           دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

شت                                                                                                                                  دادکشنه بهدا
 فرم تحویل نسخه های پایان نامه                            

اًجام ......... هَظف است پس از دفاع، اصالحات الزم را زیر ًظر استاد راٌّوا ٍ اساتیذ هشاٍر ..................................................شجَ خاًن/ آقای......داً

 دّذ ٍ ًسخِ ّای هَرد ًیاز را پس از اهضای افراد رکر شذُ ٍ تاییذ هعاٍى پژٍّشی تِ هراکس زیر تحَیل دّذ:

 .................... دریافت ًوَد.................... تا اهتیاز .................ًاهثردُ ًورُ ........................

 استاد راٌّوا: -1

 هحل اهضا:                      در تاریخ ًسخِ تحَیل ایٌجاًة شذ                                           ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 استاداى هشاٍر: -2

 هحل اهضا:                        در تاریخ ًسخِ تحَیل ایٌجاًة شذ                 ًام ٍ ًام خاًَادگی:                         

 هحل اهضا:                         در تاریخ ًسخِ تحَیل ایٌجاًة شذ                    اًَادگی:                     ًام ٍ ًام خ

 کتاتخاًِ هرکسی داًشگاُ* : -3

 هحل اهضا:               در تاریخ:                                               )یک ًسخِ(:   ًام ٍ ًام خاًَادگی تحَیل گیرًذُ

 کتاتخاًِ تحصیالت تکویلی : -4

 هحل اهضا:                 در تاریخ:                                              )یک ًسخِ(:  ًام ٍ ًام خاًَادگی تحَیل گیرًذُ

 کتاتخاًِ داًشکذُ: -5

 هحل اهضا:                 در تاریخ:                                              )یک ًسخِ(:  ًام ٍ ًام خاًَادگی تحَیل گیرًذُ

 هرکس اسٌاد ٍ  هذارک علوی ایراى**: -6

 هحل اهضا:                در تاریخ:                                              )یک ًسخِ(:   ًام ٍ ًام خاًَادگی تحَیل گیرًذُ

 

 َیِ حساب از کتاتخاًِ هرکسی الساهی هی تاشذ.ى ًاهِ تِ ٍاحذ هرتَط ٌّگام تسایااٍی هتي پ*ارایِ دیسکت ح

 .شذ*تَسظ رییس کتاتخاًِ هرکسی دریافت هی گردد ٍهخصَص داًشجَیاى تحصیالت تکویلی هی تا



 

شتی ردمانی استان گیالن                                                                                                دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

شت                                                                                                                                                                       دادکشنه بهدا
 صورتجلسه دفاعفرم                                    

.................................. در ......................................تا تاییذات خذاًٍذ هتعال جلسِ دفاع از پایاى ًاهِ خاًن /آقای .....

.. تا شوارُ .................................................................................................... تا عٌَاى .....................................رشتِ ....

.. .............................حضَر استاد)اى( راٌّوا، هشاٍر ٍ ّیات داٍراى در داًشکذُ ... تا ........................................ثثت 

ًاهثردُ ًورُ  ى ًاهِ تا هَفقیت هَرد دفاع قرار گرفت.یا، در ایي جلسِ پا... تشکیل گردیذ...............................در تاریخ 

 ................................ دریافت ًوَد.................................. تا اهتیاز .

 ان( راهنما:استاد)     

 .................................................. هحل اهضا: -1

 ................................................... هحل اهضا: -2

 استاد)ان( مشاور:

 .................................................. هحل اهضا:-1       

 ................................................... هحل اهضا:-2       

 ................................................... هحل اهضا:-3       

 هیات داوران:     

 ............... هحل اهضا:................................... -1

 ................................................... هحل اهضا: -2

 ................................................... هحل اهضا: -3

 با سپاس

 معاون پژوهشی دانشکده


