
 یله تعامساب        

 29/10/93نسخه  تایید نسخه نهایی و انجام اصالحات  پایان نامه کارشناسی ارشدفرم                               

 همراه این  بهرا ، نسخه نهایی پایان نامه مورد نظر کمیته داوران پس از برگزاري جلسه دفاع و انجام اصالحاتلطفا دانشجوي محترم:         ه برق و کامپیوتر         کدنشاد    

 غیرقابل تغییر است و باید عینا تکثیر و صحافی گردد.پایان نامه این نسخه  .دهیدتحویل تحصیالت تکمیلی فرم به دفتر                                           

 استاد/اساتید راهنما:                     شماره دانشجویی:                                        نام و نام خانوادگی :       مشخصات  دانشجو:
                          شماره تلفن:                               تاریخ برگزاري جلسه دفاع:                                                                           :اساتید داور 

 

 ،  .......................................آقاي/ خانم .............کارشناسی ارشد   پایان نامهنسخه اصالح شده : راهنما /اساتیدنظر استاد
 و مورد بررسی قرار گرفته (به طور خاص عنوان، چکیده و مراجع انگلیسی)

   و تکثیر و صحافی نسخه حاضر بالمانع است. انجام پذیرفتهمورد نظر هیئت داوران به طور کامل   الزامی غیرو   الزامی اصالحاتکلیه 

   ه که با توجه  ب شدهانجام نبا نظر اینجانب   الزامی غیر اصالحات برخی ولی  انجام پذیرفتهمورد نظر هیئت داوران به طور کامل   الزامی اصالحاتکلیه 
 به همین شکل بالمانع است. پایان نامهدالیل زیر موجه می باشد و تکثیر و صحافی           

 توضیحات:   
 

       
 

     :  تاریخ                                     :امضا                                                                    :استاد راهنما نام و نام خانوادگی                              
 

     :  تاریخ                                     :امضا:                                                                    استاد راهنما نام و نام خانوادگی                              
 

 (پس از انجام اصالحات) به تایید نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده برسد.الزم است نسخه نهایی پایان نامه 

   : در  جلسه دفاع دانشکده نماینده تحصیالت تکمیلی نظر   

 .اصالحات و تغییرات خواسته شده در حد قابل قبول انجام شده و تکثیر و صحافی نسخه حاضر بالمانع است 

   نسخه حاضر قابل تکثیر و صحافی نیستبرخی اصالحات (مهم از نظر اینجانب) به شرح زیر صورت نپذیرفته است و. 
                          توضیحات:                                                                
 
 

 :امضا                        :  تاریخ                                   نام و نام خانوادگی:                                                                           
 انجام اصالحات را ضروري دانسته باشد، تایید نهایی ایشان قبل از صحافی الزامی است. در صورتی که استاد داور بازبینی پایان نامه پس از

 اصالحات و تغییرات خواسته شده در حد قابل قبول انجام شده و تکثیر و صحافی نسخه حاضر بالمانع است.     : ) لزوم (در صورتاستاد داور نظر 

                                                                   تحاضر قابل تکثیر و صحافی نیسنسخه برخی اصالحات (مهم از نظر اینجانب) به شرح زیر صورت نپذیرفته است و. 
       توضیحات:                                                                                      

 

 

 :امضا                        :  تاریخ                                   نام و نام خانوادگی:                                                                            
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