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نام و نام خانوادگی استاد / اساتید راهنما 

 به انگلیسی:
 

نام خانوادگی استاد / اساتید مشاور نام و 
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نام و نام خانوادگی استاد / اساتید مشاور 

 به انگلیسی:
 

  دانشکده:
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□ندارد         □دارد   منابع التین:    

        □ندارد         □دارد  تصویر:  

         □ندارد          □دارد  مقاله:  
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