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اترخي :
شماره :
ويپست :

 )1مشخصات دانشجو :
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي :

ضوبسُ داًطجَيي :

سضتِ تحصيلي :

گشايص :

 )2اعالم نمره رساله :
هذيش کل هحتشم آهَصش ٍ تحصيالت تکويلي
سالم ػليکن
تطکيل ٍ ثب کست ًوشُ
ثِ آگبّي هي سسبًذ جلسِ سسيذگي ثِ سسبلِ داًطجَ دس تبسيخ
اص ثيست ) هَسد تصَيت لشاس گشفت ٍ اص ًظش ايي داًطکذُ  ،داًطجَي فَق هَفك ثِ اتوبم دٍسُ
(
آهَصضي ٍ پژٍّطي دس دٍسُ دکتشي ضذُ است .ضوٌبً ًبهجشدُ توبهي اصالحبت ٍ تغييشات هَسد ًظش ّيأت داٍساى سا لحبػ
ًوَدُ ٍ سبيش تسَيِ حسبثْبي هشتجظ ثب داًطکذُ سا اًجبم دادُ است.هشاتت ّوشاُ ثب سَاثك هشثَط جْت سبيش الذاهبت ايفبد
هي گشدد.
مذارک پيوست :
 oکبسثشگ هجَص ثشگضاسي جلسِ دفبع
 oکبسثشگ گضاسش جلسِ دفبع
-3
-2
 oسبيش هَاسد ثب رکش ًبم -1 :
هؼبٍى تحصيالت تکويلي داًطکذُ

تبسيخ:

 )3اداسُ خذهبت آهَصضي
ثب تَجِ ثِ هَاسد فَق  ،اًجبم اهَس فبسؽ التحصيلي ايطبى ثالهبًغ هي ثبضذ.

هذيش کل آهَصش ٍ تحصيالت تکويلي

 ) 4اًجبم هشاحل فبسؽ التحصيلي :
سديف

حَصُ اداسي

هسئَل هشثَعِ

الذام الصم

1

دثيشخبًِ پبيبى ًبهِ ّب ٍ سسبالت

آلبي اثشاّين دّمبًي

دسيبفت چکيذُ سسبلِ ثِ سِ صثبى
ٍ تبييذ ثخص ّب

2

اداسُ اهَس کالسْب ٍ اهتحبًبت

آلبي سؼيذ صٍاسي

ثجت ًوشُ سسبلِ دس سايبًِ

3

اداسُ خذهبت آهَصضي

آلبي صفشي

دسيبفت ٍ تغجيك هذاسن دفبع

4

پزيشش ٍ ثجت ًبم

آلبي سؼيذي

ثجت فشاغت اص تحصيل دس سايبًِ

5

دثيشخبًِ ٍ ثبيگبًي هشکضي آهَصش

آلبي اثشاّين دّمبًي

تکويل هذاسن پشًٍذُ آهَصضي

6

صذٍس سيض ًوشات

آلبي عبّشي

صذٍس سيض ًوشات ٍ اسائِ ثِ
اهَس فبسؽ التحصيالى

7

اهَس داًص آهَختگبى
( فبسؽ التحصيالى )

آلبي سيذ هحوَد
هَسَي فشد

ثشسسي سَاثك آهَصضي ٍ اسائِ کبسثشگ
تسَيِ حسبة ٍ صذٍس گَاّي ًبهِ پبيبى
تحصيالت

تبسيخ اًجبم

اهضبء

