
 

  معاونت محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده

 باسالم     

 خانم  احتراماً، درخصوص دانشجوی کارشناسی ارشد آقای / 

 نام برده بالمانع است. مراتب ذیل مورد تأئید وتسویه حساب                              به شماره دانشجویی      

 : نام استاد / نام استادان راهنما 

 شماره تماس دانشجو :  ایمیل دانشجو : 

   استاد راهنما دوم دارد.  باشد.   یم دییاطالعات مورد تا 

 راهنما )ان(استاد

    کلیه ا صالحات خواسته شده هیأت داوران ، راهنما ومشاور اعمال شده است. 
  یک نسخه از پایان نامه به همراه فایلهای الکترونیکی تحویل این جانب شده است.

  کلیه امانات اعم از کتاب، مراجع و ... دراختیاردانشجو تحویل شده اند.

  کلیه تجهیزات ساخته شده و تحویلی به دانشجوتحویل این جانب داده است.

 استاد راهنما اول : اطالعات مورد تایید می باشد.   استاد راهنما دوم :  اطالعات مورد تایید می باشد.

 معاونت اداری و مالی دانشکده

 : کارشناس نام    به دفتر معاونت اداری و مالی دانشکده بدهی ندارد.                                               

 : توضیحات

 اطالعات مورد تایید می باشد.  

     Admfin.Me@aut.ac.ir اداری ومالی دفتر شماره 021-64543461 دفتر اداری و مالی : ایمیل : 

 سایت دانشکده

 نام کارشناس :  

  هفته در پورتال آموزشی دانشگاه ارزیابی نهائی را انجام دهد(.به سایت دانشکده بدهی ندارد. )دانشجو مجاز است ظرف مدت یک

 اطالعات مورد تایید می باشد.  

     Arbabian@aut.ac.ir     : دانشکده : شماره سایت 9-64543438-021 ایمیل سایت دانشکده 

 دفتر معاونت تحصیالت تکمیلی دانشکده

 نام کارشناس :  

  کارت دانشجویی دریافت شد. مراتب مورد تائید است.  

:  اتتوضیح   

  اطالعات مورد تایید می باشد.

Mechrel@aut.ac.ir : شماره دفتر ت.ت کارشناسی ارشد : 021- 64543409  ایمیل دفتر ت.ت کارشناسی ارشد

Grad.Me@aut.ac.ir : شماره دفتر ت.ت دکتری : 021- 64543437  ایمیل دفتر ت.ت دکتری 

 دانشکده مهندسی مکانیک

 

فرم تسویه حساب استادان راهنما و واحدهای  

 دانشکده
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