
 

 بسمه تعالي

 كارشناسی ارشددفاع از پایان نامه ارزیابی و جلسه صورت 

 موسسه آموزشی اقبال الهوری

 

 2نسخه              

 حسابذاری             

 تبریخ بزگشاری جلسه نبم استبد راهنمب گزایص -رضته  ضمبره دانطجویی نبم و نبم خبنوادگی دانطجو

     

 عنوان پایان نامه:

 
 مالحضبت كسب ضدهنمزه  حداكثز نمزه معیبرهبی ارسیببی

کیفیت  ستَرالؼولزٍ رػبیت اصَل ًگبرش   اًسجبم زر تٌظین ٍ تسٍیي هغبلب،          كیفیت نگبرش
   3 تصبٍیز، اضکبل ٍ هٌحٌی ّبی استفبزُ ضسُ

علمی كیفیت

ارسش ػلوی  -ابتکبر ًٍَآٍری بزرسی تبریرچِ هَضَع ٍ بیبى سببمِ پژٍّص زر هَضَع        
کیفیت ، هؤاذذ بِ لحبػ کوی ٍ کیفی ) بِ رٍس بَزى ( ستفبزُ اس هٌببغ ٍا، ٍ یب کبربززی

 ًظزات ٍ پیطٌْبزات بزای ازاهِ تحمیك
21   

ارائه كیفیت
، ًحَُ ارائٍِ  تسلظ بِ هَضَع ٍ تَاًبیی زر پبسرگَیی بِ سئَاالت زرجلسِ زفبع        

 ٍ ....پبٍرپَیٌت رػبیت سهبى، تٌظین هَضَع، کیفیت 
1   

مقبلهنمزه 
همبلِ هسترزج اس پبیبى ًبهِ کِ بزاسبس زستَرالؼول تْیِ ٍ بِ تأییس استبز راٌّوب 

است ضسُرسیسُ ٍ بْوزاُ پبیبى ًبهِ تحَیل 
1   

   2ٍ حضَر زر جلسبت زر عَل زٍرُ تحمیك ّب تحَیل بِ هَلغ گشارش        گشارش هبنمزه 
 

 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.           

 بِ گزٍُ تحَیل زّس.  ٍ پبیبى ًبهِ ًْبیی را  رسیسُ است                     ِ بِ تبییس استبز راٌّوب ٍ یب ػضَ زفبع ک                 زاًطجَ هَظف است اصالحبت السم را تب تبرید 

 امضبء نمزه دانطگبه محل خدمت مزتبه علمی نبم و نبم خبنوادگی هیبت داوران

      استبد راهنمب

      استبد مطبور

      1عضو دفبع 

      2عضو دفبع 

      نمبینده تحصیالت تکمیلی

 نمزه نهبیی
  بب عدد

  بب حزوف
   رػبیت کلیِ همزرات آهَسضی تطکیل ضسُ/ ًطسُ است. ببجلسِ  -1تبرید تطکیل جلسِ هَرز تبییس است.  -2  گشارش نمبینده تحصیالت تکمیلی:

 ًبم ٍ اهضب                                                                                                                         سبیز تَضیحبت: 

 نبم و امضبء معبون آموسضی موسسه                      تبریخ                نبم و امضبء مدیز گزوه                          تبریخ      

 اهَر هبلی هَسسِ ٍ پززاذت حك الشحوِ اػضبی ّیبت زاٍراى است. تحَیل اصل بزگِ الشاهی است.ایي صَرت جلسِ زر سِ ًسرِ تٌظین ضسُ است. ایي ًسرِ هزبَط بِ 

 


