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 پايه             علوم پزشکي            فني و مهندسي            کشاورزی           هنر گروه تحصيلي:    علوم انساني            علوم

 رشته تحصيلي:

 گرايش:

 خانوادگي استاد راهنما:نام و نام

 کد ملي استاد:                                   مرتبه علمي:                        رشته تحصيلي:

 ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:کارشناسي هاینامهتعداد پايان

 ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:های کارشناسينامهتعداد پايان

 تاريخ                           امضاء                                                                                              

 :1خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 کد شناسايي استاد:                                   مرتبه علمي:                        رشته تحصيلي:

 ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:يهای کارشناسنامهتعداد پايان

 ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:های کارشناسينامهتعداد پايان

 تاريخ                           امضاء                                                                                              

 2فرم شماره     

تاريخ : 

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

.......... 

شماره : 

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

......... 

پيوست : 

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

....... 



 

 

 :2خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 کد شناسايي استاد:                                   مرتبه علمي:                        رشته تحصيلي:

 احد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:ارشد وهای کارشناسينامهتعداد پايان

 ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:های کارشناسينامهتعداد پايان

 تاريخ                           امضاء                                                                                              

 

 

 

 امضاء                     خانوادگي                                                                                             تاريخ                   مدير گروه: نام و نام

 نامه اخذ گرديد.کد پايان .....................................................دريافت و در تاريخ  ..................................................م مربوطه برای اولين بار در تاريخ فر

 توضيحات )در صورت عدم اخذ کد(:

 خانوادگي:                                                  تاريخ                                   امضاءنام و نام                                                              

 تذکر: در صورت بروز تغييرات به اطالعات پشت این فرم مراجعه فرمائيد. در ضمن اطالعات این فرم باید به صورت تایپ شده ارائه گردد.

 امضاء معاون پژوهشي                                                                                                                                                           

 

 2د مشاوراستا                1تغيير در:           استاد راهنما              استاد مشاور

 تغيير اول در استاد راهنما:

 خانوادگي استاد راهنما:نام و نام

 کد ملي استاد:                                   مرتبه علمي:                        رشته تحصيلي:

 ر همزمان با آن همکاری دارند:ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طوهای کارشناسينامهتعداد پايان

 ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:های کارشناسينامهتعداد پايان

 امضاء                 تاريخ                                                                                                        

 تغيير دوم در استاد راهنما:

 خانوادگي استاد راهنما:نام و نام

 کد ملي استاد:                                   مرتبه علمي:                        رشته تحصيلي:

 ل حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حاهای کارشناسينامهتعداد پايان

 ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:های کارشناسينامهتعداد پايان

 اريخ                           امضاءت                                                                                              



 

 

 :1خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 کد شناسايي استاد:                                   مرتبه علمي:                        رشته تحصيلي:

 به طور همزمان با آن همکاری دارند: ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر وهای کارشناسينامهتعداد پايان

 ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:های کارشناسينامهتعداد پايان

 امضاء                       تاريخ                                                                                                  

 :2خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 کد شناسايي استاد:                                   مرتبه علمي:                        رشته تحصيلي:

 همزمان با آن همکاری دارند:ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور های کارشناسينامهتعداد پايان

 ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:های کارشناسينامهتعداد پايان

 امضاء               تاريخ                                                                                                          

 امضاء                     خانوادگي                                                                                             تاريخ                   مدير گروه: نام و نام


