دانشگاه ازاد اسالمی واحذ ارسنجان

فرم تحويل پايان نامه كارشناسی ارشذ در قالب صحافی

فرم شماره 43 :

دانشجوي محترم  :توجه شود
به يك كافي وت يا مركز صحافي مراجعه و در سايت ايران داک ثبت وام ومايید و فرم ثبت وام شده را به همراه همیه فرم تحويل دهید،
ثبت وام در ايه سايت میتواود  1كد ويژه برای شما ايجاد و به ايمیل شما بفرستد تا بتواوید وسبت به ارسال مقاله و مقاله ها اقدام ومايید

ارائه يک جلذ به استاد راهنما در صورت تقاضا  :ایىجاوب :

درتاریخ

پایان وامٍ ایه داوشجً را در قالب صحافی تحًیل گرفتم

درتاریخ

پایان وامٍ ایه داوشجً را در قالب صحافی تحًیل گرفتم

/

31

/

امضا

ارائه يک جلذ به دفتر گروه آموزشی در صورت تقاضا  :ایىجاوب :

درتاریخ

/

31

/

امضا

ارائه يک جلذ به كتابخانه دانشگاه ارسنجان  :ایىجاوب :
پایان وامٍ ایه داوشجًر را در قالب صحافی تحًیل گرفتم

/

امضا

ارائه يک جلذ به استاد مشاور در صورت تقاضا  :ایىجاوب :

پایان وامٍ ایه داوشجً را در قالب صحافی تحًیل گرفتم

/

31

درتاریخ

/

31

/

امضا

برداشت يک جلذ توسط دانشجو :ایىجاوب ................................................................... :

درتاریخ

/

/

31

داوشجًی کارشىاسی ارشذ رشتٍ  .............................................بٍ شمارٌ داوشجًیی  ...........................................وسخٍای از
پایان وامٍ خًدم راکٍ بٍ تایيذ معايوت پژيَشی داوشگاٌ رسيذٌ است را تحًیل گرفتم.
 cd .1پبیبن وبمٍ تًسط داوشجً ثٍ ادارٌ پژيَش تحًیل دادٌ شذ

تًسط مسئًل خذمبت کبمپیًتری تحًیل دادٌ خًاَذ شذ

 .2مقبلٍ تُیٍ شذٌ تًسط داوشجً ثمىظًر کست ومرٌ ان ،مًرد ارزیبثی قرار گرفت ي در پريوذٌ ثبیگبوی گردیذ
 .3در سبیت ایران داک ثب کذ رَگیری

.......................................................

امضا

مقبلٍ وذاشت

ثٍ تبریخ  .......................................................تجت وبم ومًدٌ است

 .4در تبریخ  .......................................................یک وسخٍ از فرم صًرت جلسٍ دفبع جُت ثجت ومرٌ ثٍ امتحبوبت ي یک وسخٍ ثٍ ادارٌ فبرغ التحیالن ارسبل گردیذ
 .5در تبریخ  .......................................................ثب ادارٌ پژيَش تسًیٍ حسبة گردیذ

ایه فرم درپريوذٌ پژيَشی داوشجً ثبیگبوی میگردد.

امضبء کبرشىبس پژيَش

