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  كارشناسي ارشد نامهانيشنهاد موضوع پافرم پي
  

  :توضيحات ضروري
  

تنظـيم نمـوده و بـراي    را  نامـه پايـان شنهاد موضوع يپتعيين كند و فرم  خود رارساله تواند موضوع مي يليم تحصوسمسال يدر ندانشجو  -1

 .ديارائه نما گروه يتخصص يشورابررسي و تصويب به 

لذا چنانچه دانشجويي بدون اعالم كتبي نسبت به موارد مـذكور اقـدام نمايـد بـراي او      .باشدمي تخصصيگروه يد موضوع از اختيارات تأي -2

 باشد و شوراي تخصصي گروهنامه و استاد راهنما و مشاور در اين فرم به معني تأييد آن نميدرج عنوان پايانن همچني .حقي ايجاد نخواهد شد

  .، استادان راهنما و مشاور را تغيير دهدعنوان پايان نامه تواندصالحديد مي بنا به ؛هاي مربوطه مطابق بخشنامه

وب سـايت  را از  پروپـوزال  فـرم ) نامهانيپا يدر صورت اخذ واحد درس( يليسوم تحص مساليندر  د موضوعييپس از تأبايست  ميدانشجو  -3

روز  30بايسـت حـداكثر طـي     دانشجويان مي 15/2/93مورخ  28996/73  مطابق بخشنامه .و نصبت به تكميل آن اقدام نمايد دانشگاه دانلود

پس از تصويب موضوع در شوراي تخصصي گروه، پروپوزال خود را به منظور طرح در شوراي پژوهشي واحد به اداره پژوهش دانشكده تحويل 

مجدداً در شـوراي تخصصـي گـروه مطـرح      بايست موضوع پيشنهادي در صورت سپري شدن اين مدت زمان و عدم ارائه پروپوزال، مي. دهند

  .گردد

شش ماه از تأييد در شـوراي  (نامه  نامه، سپري شدن چهار ماه از تاريخ صدور كد پايان بايست در زمانبندي تاريخ دفاع از پايان دانشجو مي -4

  .را مد نظر داشته باشد) تخصصي گروه

دانشكده  پژوهش                                                                                                            

-------------------------------------------------------------- --------- -- ----------------------------  

جناب آقاي دكتر حامد نعمتيانارشد ير محترم گروه كارشناسيمد  

 

باسالم     

 24 نبـا گذرانـد   987654321 ييبه شماره دانشـجو  الكترونيك -مهندسي برق دانشجوي رشته وادگينو نام خا امن احتراماً اينجانب 

 خواهشمند است موضوع در شـوراي تخصصـي   .نامه تحصيلي خود را برابر ضوابط اعالم شده دارمتقاضاي تصويب موضوع پايان ،درسي واحد

  . مطرح و نتيجه را جهت اقدامات بعدي ابالغ فرماييد گروه

عنوان موضوع پيشنهادي : الف   
 

  )صفحه اول پروپوزالموضوع مندرج در دقيقاً مشابه (نامه موضوع پيشنهادي پايان -1

  

  :امضاء دانشجو تاريخ و
  

  

  نام استاد مشاوردكتر  :استاد مشاور پيشنهادي       نام استاد راهنمادكتر  :ي پيشنهاديراهنمااستاد  :ب

  امضاء                                     امضاء
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  نامه و مراحل مقدماتي انجام كار يحات تكميلي در خصوص موضوع پايانتوض :ج
  

  01/6/1396: نامه پاياناتمام تقريبي تاريخ    1/12/1395: نامه پايانشروع تقريبي تاريخ  -1

  

  شهرري)ره(واحد يادگار امام -دانشگاه آزاد اسالمي:  نامه پايانمحل انجام  -2

  
  .ارائه نماييدنامه  پايان نحوه و مراحل اجرايتوضيح مختصري در خصوص  -3
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  :گروه كارشناسي ارشد اعضاي شوراي تخصصي ءمحل امضا -4


