بسمه تعالي
صورت جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشذ -موسسه آموزشی اقبال الهوری
نسخه  : 2حسابذاری

نبم و نبم خبنوادگی دانطجو

ضمبره دانطجویی

رضته  -گزایص

تبریخ بزگشاری جلسه

نبم استبد راهنمب

عنوان پبیبن نبمه
حداكثز نمزه

معیبرهبی ارسیببی
كیفیت نگبرش

اًسجبم در تٌظين ٍ تذٍيي هغبلب ،رػبيت اصَل ًگبرش ٍ دستَرالؼول
كيفيت تصبٍيز ،اضكبل ٍ هٌحٌي ّبي استفبدُ ضذُ

3

كیفیت علمی

بزرسي تبريخچِ هَضَع ٍ بيبى سببقِ پژٍّص در هَضَع ابتكبر
ًٍَآٍري -ارسش ػلوي ٍ يب كبربزدي ،استفبدُ اس هٌببغ ٍ هؤاخذ بِ لحبػ
كوي ٍ كيفي ( بِ رٍس بَدى ) ،كيفيت ًظزات ٍ پيطٌْبدات بزاي اداهِ
تحقيق

21

كیفیت ارائه

تسلظ بِ هَضَع ٍ تَاًبيي در پبسخگَيي بِ سئَاالت درجلسِ دفبع ٍ
ًحَُ ارائِ ،رػبيت سهبى ،تٌظين هَضَع ،كيفيت پبٍرپَيٌت ٍ ....

3

نمزه مقبله

هقبلِ هستخزج اس پبيبى ًبهِ كِ بزاسبس دستَرالؼول تْيِ ٍ بِ تأييذ
استبد راٌّوب رسيذُ ٍ بْوزاُ پبيبى ًبهِ تحَيل ضذُ است

2

نمزه گشارش هب

تحَيل بِ هَقغ گشارش ّب ٍ حضَر در جلسبت در عَل دٍرُ تحقيق

2

نمزه كسب ضده

مالحضبت

نمزه نهبیی پبیبن نبمه
جلسه دفبع پبیبن نبمه بب حضور اعضبء هیئت داوران تطکیل و موارد سیز به تصویب رسید.
بدون اصالحبت پذیزفته ضد.
بب اصالحبت پذیزفته ضد .لیست اصالحبت السم به اطالع استبد راهنمب و دانطجو رسید.
اس نظز هیئت داوران پبیبن نبمه مزدود ضنبخته ضد.
داًطجَ هَظف است اصالحبت السم را تب تبريخ  .........................................كِ بِ تبييذ استبد راٌّوب ٍ يب ػضَ دفبع  .........................................رسيذُ است بِ گزٍُ آهَسضي
تحَيل دّذ.

هیبت داوران

نبم و نبم خبنوادگی

مزتبه علمی

دانطگبه محل خدمت

نمزه

امضبء

استبد راهنمب
استبد راهنمب /2
استبد مطبور
عضو دفبع 1
عضو دفبع 2
نمبینده تحصیالت
تکمیلی
گشارش نمبینده تحصیالت تکمیلی -2 :تبريخ تطكيل جلسِ هَرد تبييذ است -1 .جلسِ بب رػبيت كليِ هقزرات آهَسضي تطكيل ضذًُ /طذُ است.
سبيز تَضيحبت:
نبم و امضبء مدیز گزوه

ًبم ٍ اهضب
تبریخ

نبم و امضبء معبون آموسضی موسسه

ايي صَرت جلسِ در سِ ًسخِ تٌظين ضذُ است .ايي ًسخِ هزبَط بِ حسببذاري هَسسِ جْت پزداخت حق الشحوِ هوتحٌيي است.

تبریخ

