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  بسمه تعالی
  

  شماره : ..............                                   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی          
  تاریخ : .............                                  دانشکده پرستاري و مامائی ارومیه                                                       

  پیوست : ............                                                                                                                                                      

           : دانشکده پرستاري و مامائی  -پردیس نازلو  –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه آدرس  
           : 1776صندوق پستی  – 5756115111کد پستی                     و   2752378: و نمابر تلفن 

            آدرس پست الکترونیک  :ege@umsu.ac.ircoll-nursing   

   ۴فرم شماره  

  ار گرامی سرکار خانم / جناب آقايهمک
  با سالم ؛ 

صورتجلسه کميتـه تحصـيالت تکميلـي دانشـکده در خصـوص       .........احتراماً ، برابر بند 
               تحـت عنـوان   ..............................................عنوان پايـان نامـه دانشـجو خـانم / آقـاي      

، حضرتعالي  ..........................................................................................................................
بعنوان استاد راهنماي پايان نامه فوق معرفـي ، خواهشـمند اسـت در صـورت لـزوم ، در      

ت تکميلـي اقـدام   اسرع وقت نسبت به معرفي استاد مشاوري خود به دبير کميته تحصيال
           ضمناً به پيوست جداول عملکـرد دانشـجوي تحـت راهنمـايي بحضـور ارسـال      فرمائيد . 

  مي گردد . ضروريست جداول تکميل شده فوق در مسير دفاع نهايي ارائه شوند . 
  

  حسین حبیب زاده دکتر
  ارومیه ماماییرئیس دانشکده پرستاري و 

  

  

  

  رونو شت : 
  ت تکميلي جهت حفظ سابقه و پيگيري  دبير کميته تحصيال -
  



  
  
  

 
2

  بسمه تعالی
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  (ج) ۱فرم شماره  

  جناب آقاي / سرکار خانم ........................ دانشجوي دوره کارشناسي ارشد پرستاري
  با سالم ؛

ميته احتراماً ، بدينوسيله برابر بند ..................... جلسه شماره ............... مورخ ........................ ک
       تحصيالت تکميلي دانشکده با درخواست جنابعالي در خصوص انجام پايان نامه تحت 

...................................................................... به راهنمايي آقــاي / خــانم .......عنوان .................
... موافقت به عمل آمد . ضروري است در حداکثر ظرف مدت يک ...........................................

ماه نسبت به ارائه پروپوزال خود که به تأييد استاد راهنما و مشاور رسيده باشد جهت دفاع به 
  فرماييد . تحویل دبير تحصيالت تکميلي 

  

  دبير کميته تحصيالت تکميلي
  دانشکده پرستاري و مامايي اروميه 

  

  رونوشت :

 اهنما + استاد مشاور استاد ر -
  معاونت محترم پژوهشی دانشکده جهت استحضار  -
جناب آقاي / سرکار خانم ............................... استاد راهنماي مربوطه جهت اطالع و اقدام  -

 در خصوص معرفي استاد مشاور در صورت نياز حسب فرم ارسالي 
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  / سرکار خانم  همکار گرامي جناب آقاي

  ؛ با سالم 
آقاي / خانم   احتراماً ، حضرتعالي بعنوان استاد مشاور پايان نامه دانشجوي کارشناسي ارشد

  .........................................تحت   .............................
واهشمند است راهنمايي هاي معرفي ، خ .................................................................................

   الزم را در اين خصوص مبذول فرمائيد .
  

   حسین حبیب زاده دکتر
  رئیس دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه 

  
  

  رو نوشت : 
 معاونت آموزشی دانشکده جهت استحضار  -

 دبیر کمیته جهت حفظ سابقه  -
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 
4

  بسمه تعالی
  

  شماره : ..............                                   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی          
  تاریخ : .............                                  دانشکده پرستاري و مامائی ارومیه                                                       

  پیوست : ............                                                                                                                                                      

           : دانشکده پرستاري و مامائی  -پردیس نازلو  –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه آدرس  
           : 1776صندوق پستی  – 5756115111کد پستی                     و   2752378: و نمابر تلفن 
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  ۷فرم شماره  

  همکار گرامي سرکار خانم / جناب آقاي 
  سالم عليکم ؛ 

با احترام به استحضار مي رساند جلسه گزارش نهايي پايان  با صلوات بر محمد و آل محمد
................. دانشجوي کارشناسي ارشد ..............نامه تحصيلي خانم / آقاي .....................

  .............................................. ساعت .......................... در تاريخ ......رشته ..........................
  ...............با عنوان ....................................................................................................................

............................................................................................................................ .......................
    در محل سالن آمفي تئاتر اين دانشکده برگزار مي گردد . بدينوسيله از جنابعالي دعوت

ائيد . خواهشمند است مي شود بعنوان ......................................... در مراسم فوق شرکت فرم
فرم ضميمه را تکميل و حداکثر تا تاريخ ........................... به دفتر تحصيالت تکميلي 

  دانشکده ارسال فرمائيد . 

  
  دکتر حسین حبیب زاده 

  دانشکده پرستاري و مامایی ارومیهرئیس 
  
  
  

  رو نوشت : 
 واحد تحصيالت تکميلي دانشکده  -
  


