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   دانشگاه صنعتي شريف
پردیس بین الملل - جزیره کیش  

دانشگاه يليالت تكميتحص تيريمد: به
 دانشكده: از

 

 
  

 :صورتجلسه

)مطابق صورتجلسه پيوست((EP) تمديد مهلت دفاع                               )F(مردود                           )P(قبول               :دفاعجه ينت
ريت زيفيبا كرا  يرساله دكتر ،يشيرايو يو استانداردها يعلم يت رساله از لحاظ نوآوريفيك دييتأ ئت داوران ضمنيخ مقرر از رساله خود دفاع نموده و هيدانشجو در تار

:نمود يابيارز

    (P-GO) خوب           (P-VG) ار خوبيبس                (P-EX) يعال  :ت رسالهيفيك

:رساله يئت داوريه ياعضا
سمت   ينام و نام خانوادگ

امضاءاستاد راهنمايآقا/ خانم  -1

امضاءهمكار ياستاد راهنمايآقا/ خانم -2

امضاءاستاد مشاوريآقا/ خانم -3

امضاءيليالت تكميناظر تحصيآقا/ خانم -4

امضاء)يداخل داور(يآقا/ خانم -5

امضاء )يداخل داور(يآقا/ خانم -6

امضاء)يخارج داور(يآقا/ خانم -7

)يخارج داور(يآقا/ خانم -8

يآقا/ خانم -9

امضاء

امضاء

تاریخ، نام و امضاء معاونآموزشى و تحصیالت 

تکمیلی  پردیس

  
  
 

يبسمه تعال
يرساله دكتر گزارش دفاع از

)ينسخه امور مال(
 : ............................خ يتار

: ............................شماره 

.د استييجه آن مورد تأيرفته و نتيصورت پذ ين نامه دوره دكتريضوابط و آئ و دفاع مطابق مجوز اخذ شده
......................................................................................................: ...........................................................................................................................حاتيتوض

دانشگاه يليالت تكمير تحصينام و امضاء مدخ، يتاردانشگاه يليالت تكميتحص كارشناسامضاء  نام و خ،يتار

:رشته                                     :شماره دانشجويي                                               :جو نام و نام خانوادگي دانش

   :يجبران دروس دتعداد واح          :يدفاع از رساله دكتر يمسال برگزارين                :خ دفاع از رسالهيتار       :رسالهتعداد كل واحد                  :رسالهشماره درس 

:عنوان رساله
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دانشگاه يليالت تكميحصت تيريمد: به
دانشكده: از

  

 
 
 

 :صورتجلسه

)مطابق صورتجلسه پيوست((EP) تمديد مهلت دفاع                               )F(مردود                           )P(قبول               :دفاعجه ينت
ريت زيفيرا با ك ي، رساله دكتريشيرايو يو استانداردها يعلم يت رساله از لحاظ نوآوريفيكد ييتأضمن ئت داوران يخ مقرر از رساله خود دفاع نموده و هيدانشجو در تار

:نمود يابيارز

    (P-GO) خوب           (P-VG)ار خوب يبس                (P-EX) يعال  :ت رسالهيفيك

:رساله يئت داوريه ياعضا
سمت   ينام و نام خانوادگ

امضاءاستاد راهنمايآقا/ خانم  -1

امضاءهمكار ياستاد راهنمايآقا/ خانم -2

امضاءاستاد مشاوريآقا/ خانم -3

امضاءيليالت تكميناظر تحصيآقا/ خانم -4

امضاء)يداخل داور(يآقا/ خانم -5

امضاء )يداخل داور(يآقا/ خانم -6

امضاء)يخارج داور(يآقا/ خانم -7

)يخارج داور(يآقا/ خانم -8

يآقا/ خانم -9

يبسمه تعال
يرساله دكتر گزارش دفاع از

)يليالت تكميت تحصيريمدنسخه (
 : ............................خ يتار

: ............................شماره 

.د استييجه آن مورد تأيرفته و نتيصورت پذ ين نامه دوره دكتريضوابط و آئو  دفاع مطابق مجوز اخذ شده
......................................................................................................: ...........................................................................................................................حاتيتوض

نشگاهدا يليالت تكمير تحصينام و امضاء مد خ،يتاردانشگاه يليالت تكميتحص كارشناسامضاء  نام وخ، يتار 

:رشته                                     :شماره دانشجويي                                               :نام و نام خانوادگي دانشجو 

    :يجبران دروس تعداد واحد   :       يدفاع از رساله دكتر يمسال برگزارين                :خ دفاع از رسالهيتار       :رسالهتعداد كل واحد                  :رسالهه درس شمار

:عنوان رساله

   دانشگاه صنعتي شريف
پردیس بین الملل - جزیره کیش  

امضاء

امضاء

تاریخ، نام و امضاء معاونآموزشى و تحصیالت 

تکمیلی  پردیس
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:)د مهلتيتمد صورتدر ( صورتجلسه دفاع

:ئت داورانيامضاء هنام و

ن حالتيدر ا. صورتجلسه شده و ارسال گردد مربوطه ليدال ،د دانشكده استييمورد تأ مسال بعدين يد مهلت دفاع برايكه تمد يخواهشمند است فقط در صورت
.در كارنامه دانشجو درج خواهد شد يمسال جاريثبت نام ن يبرا EP   (Examination postponed)ت يوضع
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دانشگاه يليالت تكميتحص تيريمد: به
دانشكده :از

 
 
 

  

 :صورتجلسه

)مطابق صورتجلسه پيوست((EP) تمديد مهلت دفاع                               )F(مردود                           )P(قبول               :دفاعجه ينت
را  يرساله دكتر ،يشيرايو يو استانداردها يعلم يت رساله از لحاظ نوآوريفيك دييتأ ئت داوران ضمنيه خ مقرر از رساله خود دفاع نموده ويدانشجو در تار

:نمود يابير ارزيت زيفيبا ك

    (P-GO) خوب           (P-VG)ار خوب يبس                (P-EX) يعال  :ت رسالهيفيك

:رساله يئت داوريه ياعضا
سمت   ينام خانوادگ نام و

امضاءاستاد راهنمايآقا/ خانم  -1

امضاءهمكار ياستاد راهنمايآقا/ خانم -2

امضاءاستاد مشاوريآقا/ خانم -3

امضاءيليالت تكميناظر تحصيآقا/ خانم -4

امضاء)يداخل داور(يآقا/ خانم -5

امضاء )يداخل داور(يآقا/ خانم -6

امضاء)يخارج داور(يآقا/ خانم -7

)يخارج داور(يآقا/ خانم -8

يآقا/ خانم -9

  
  
  

  يبسمه تعال
يتررساله دك گزارش دفاع از

)نسخه پرونده دانشجو(
 : ............................خ يتار

: ............................شماره 

.د استييجه آن مورد تأيرفته و نتيصورت پذ ين نامه دوره دكتريضوابط و آئ و دفاع مطابق مجوز اخذ شده
.......................................................................................................: ...........................................................................................................................حاتيتوض

دانشگاه يليالت تكمير تحصينام و امضاء مد خ،يتاردانشگاه يليالت تكميتحص كارشناسامضاء  نام و خ،يتار

:رشته                                     :شماره دانشجويي                                               :نام و نام خانوادگي دانشجو 

  :يجبران دروس تعداد واحد   :       يدفاع از رساله دكتر يمسال برگزارين                :خ دفاع از رسالهيتار       :رسالهحد تعداد كل وا                 :رسالهشماره درس 

:عنوان رساله

   دانشگاه صنعتي شريف
پردیس بین الملل - جزیره کیش  

امضاء

امضاء

تاریخ، نام و امضاء معاونآموزشى و تحصیالت 

تکمیلی  پردیس
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  :)د مهلتيتمد صورتدر ( صورتجلسه دفاع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 :ئت داورانيامضاء هنام و
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 ن حالت يدر ا. ده و ارسال گرددصورتجلسه شمربوطه ل يدال ،د دانشكده استييمورد تأ مسال بعدين يد مهلت دفاع برايكه تمد يخواهشمند است فقط در صورت
  .در كارنامه دانشجو درج خواهد شد يمسال جاريثبت نام ن يبرا EP   (Examination postponed)ت يوضع
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دانشگاه يليالت تكميتحص تيريمد: به
دانشكده: از
  
  
 
 
 

 :صورتجلسه

)مطابق صورتجلسه پيوست((EP) تمديد مهلت دفاع                               )F(مردود                           )P(قبول               :دفاعجه ينت
ريت زيفيرا با ك ي، رساله دكتريشيرايو يو استانداردها يعلم يت رساله از لحاظ نوآوريفيكد ييتأئت داوران ضمن يخ مقرر از رساله خود دفاع نموده و هيدانشجو در تار

:نمود يابيارز

    (P-GO) خوب           (P-VG)ار خوب يبس                (P-EX) يعال  :ت رسالهيفيك

:رساله يئت داوريه ياعضا
سمت    ينام و نام خانوادگ

امضاءاستاد راهنمايآقا/ خانم  -1

امضاءهمكار ياستاد راهنمايآقا/ خانم -2

امضاءاستاد مشاوريآقا/ خانم -3

امضاءيليالت تكميناظر تحصيآقا/ خانم -4

امضاء)يداخل داور(يآقا/ خانم -5

امضاء )يداخل داور(يآقا/ خانم -6

امضاء)يخارج داور(يآقا/ خانم -7

)يخارج داور(يآقا/ خانم -8

يآقا/ خانم -9

 

  يبسمه تعال
يرساله دكتر گزارش دفاع از

)و امور كارنامه جهت درج نمره تحصيلي اداره سوابقنسخه (
 : ............................خ يتار

..............: ..............شماره 

.، در سامانه آموزش ثبت شدييد نهاييتأپس از 
13....../......./........خ يتارو امور كارنامه تحصيلي نام  و امضاء كارشناس اداره سوابق 

.د استييجه آن مورد تأيرفته و نتيرت پذصو ين نامه دوره دكتريضوابط و آئ و دفاع مطابق مجوز اخذ شده
.............................................................................................................: .....................................................................................................................حاتيتوض

دانشگاه يليالت تكمير تحصينام و امضاء مد خ،يتاردانشگاه يليالت تكميتحص كارشناسامضاء  نام و خ،يتار

:رشته                                     :شماره دانشجويي                                               :نام و نام خانوادگي دانشجو 

   :يجبران دروس تعداد واحد   :       يدفاع از رساله دكتر يمسال برگزارين                :خ دفاع از رسالهيتار       :رسالهتعداد كل واحد                  :رسالهشماره درس 

:عنوان رساله

امضاء

امضاء

تاریخ، نام و امضاء معاونآموزشى و تحصیالت 

تکمیلی  پردیس

   دانشگاه صنعتي شريف
پردیس بین الملل - جزیره کیش  
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:)د مهلتيتمد صورتدر ( صورتجلسه دفاع

:ئت داورانيامضاء هنام و

ن حالتيدر ا. صورتجلسه شده و ارسال گرددمربوطه ل يدال ،كده استد دانشييمورد تأ مسال بعدين يد مهلت دفاع برايكه تمد يخواهشمند است فقط در صورت
.در كارنامه دانشجو درج خواهد شد يمسال جاريثبت نام ن يبرا EP   (Examination postponed)ت يوضع




