
 40فرم شماره                                                           

  کارشناسي -کارداني درخواست پایان نامه 
 

 ((انجام گيرد.ذيل  بايست به ترتيب روال تعريف شده تکميل فرم مي))     
 قوانين و مقررات اخذ پايان نامه 

 

 نگارش پایان نامه : 
 یا انتشارات دریافت نمایند. ربوط به نگارش پایان نامه را از وب سایت ودانشجویان باید قوانين م 

 

  زمان تحویل پایان نامه: 
 به شرح ذیل اعالم ميگردد : پروژه پایان نامه و زمان تحویل  

  ماه. بهمن 30در نيمسال اول حداکثر تا تاریخ در صورت اخذ 

  ماه.مرداد 30در نيمسال دوم حداکثر تا تاریخ در صورت اخذ 
  ماه. آذر 30تان حداکثر تا تاریخ در ترم تابسدر صورت اخذ 

 

 شرط تمدید پایان نامه : 
  میي  آموزشیي گروه طبق ضوابطمدير با نظر مديدتتعيين شده  مهلتپروژه در عدم اتمام در صورت

در را  بوطهنباشند مي توانند درس مر پايان نامه دانشجوياني که در مهلت تعيين شده قادر به ارائه  و باشد
و بیا تائيید معاونیت  که در اينصورت مشمول پرداخت هزينه طبق ضوابط موسسه ودهترم بعدی تمديد نم

 خواهد بود. آموزشي 
 

  تذکر: حداکثر تاريخ ارائه اين فرم در هر ترم يک ماه پس از اخذ درس مي باشد و در غيراينصورت
 عهده شخص دانشجو مي باشد.ه ب کليه عواقب ناشي از آن از جمله حذف واحد و تمديد آن

 
 

 مشخصات دانشجو: -1
 

 نيمسال مقطع رشته تحصيلي شماره دانشجویي نام و نام خانوادگي

 اخذ واحد

تعداد واحد 
 گذرانده

 تاریخ و امضا

       

 

 .(اين قسمت توسط استاد راهنما تکميل ميشوداطالعات مربوط به موضوع پايان نامه ) -2  
 (عنوان پایان نامه :-الف   
 
 
 
 

 (تعریف موضوع و مسئله-ب    
 
 
 
 
 
 

 مشخصات استاد راهنما  - 3 

 امضاءتاريخ و  رشته نام و نام خانوادگي سمت

    استاد راهنما

 



 

 

 

 

 مدير گروه -4
 عنوان پروژه دانشجوی مذکور مورد تائيد است.

 مدیرگروه نام خانوادگي نام و                                                                                                                           

 امضاء تاریخ و                                                                                                                        

 
    
 
 
 
 

 تعهد نامه 
 

 متعهد مي شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه / رسااله  حاصال کاار اینجانب..................................

ایان پاژوها از آن اساتهاده شاده  های پژوهشي دیگران کاه درپژوهشي اینجانب است و به دستاورد

این پایان نامه قبال  ه است.ذکر گردیدنيز و در فهرست منابع و ماخذ شده ارجاع   مطابق مقررات است

 برای احراز هيچ مدرک هم سطح یا باالتر ارائه نشده است. 

حاذ  و دانشاجو   توسا  دانشاگاه/ موسساه واحد اخذ شده (  ) در هر زمان در صورت اثبات تخلف

 موظف است مجدداً واحد را اخذ و پروژه جدیدی ارائه نماید.

 
 
 

 شجونام و نام خانوادگي دان             
 امضاء                                                                                                              

 

 


