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 تحقيق پایانیکاربرگ پيشنهاد موضوع 
 (1پیوست

                                         مشخصات طلبه:              

تعداد                               رشته:                           نام پدر:                   ش طلبگی:    نام و نام خانوادگی :

 ه:واحد گذراند

 ...... ............دت تأخیر:...م .......    ............تاریخ ثبت نام.....  □انتخاب با تاخیر                □زمان الزامی     □انتخاب موضوع : زمان اختیاری     

 همراه: تلفن              تلفن ثابت:                 آدرس : 

 .........................              . پست الکترونیک: ...................

     □دوم     □اول       1اولویت عنوان                                                                             :پيشنهادی نام عنوان

 

 :ع تحقيقموضوبيان و توضيح 

 مضاء و تاریخ :  ا                                                                                                          

  

برای هریک از عناوین  باید تعیین  اولویت عنوان اول و یا دوم   و .نظر به اینکه کاربرگ معرفی موضوع برای عناوین اول و دوم یکی است از این رو پس از درج نام عنوان 1

تکمیل گردد.کاربرگ بطور جداگانه 

 :.................  مدرسه علمیه

  .شهرستان:.......................

 .....استان:..........................



 نظر استاد راهنمای پيشنهادی در باره موضوع: -

ق فا..........مو...........................................................محقق با عنوان    □دوم          □اینجانب :............................................با موضوع اول   

 هستم.

 اریخ/نام نام خانوادگی / امضاءت                                                                                                      

 مشخصات استاد راهنما

 

                     نام :                      نام خانوادگی:    

 آخرین مدرک:       حوزوی:                                  دانشگاهی:

 □ندارد                                  □سابقه راهنمایی:      دارد      

 تخصص اصلی:

 راهنمایی شده همسو:معرفی عناوین یا استاد راهنما نام آثار مرتبط با تخصص 

 
 لفن همراه:ت                                                                                                         ایمیل:     

 

 نظر نهایی کارگروه درباره  موضوع و استاد راهنمای پيشنهادی -
 ت است از:عبار نآپیشنهادی در جلسه مورخه ............................مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه  موضوعات و استاد -

 موضوعات  -الف(

پذیرفته شد.   □دوم     □موضوع  پیشنهادی :   اول  -1

 □.  هر دو موضوع پیشنهادی مردود است -2

 است.  به کارگروه□با بازگشت□بدون  بازگشت 2ند اصالحاتپذیرفته شده  و نیازم   □دوم    □موضوع  پیشنهادی :   اول     -3

 استاد –ب( 

□پذیرفته نشد □استاد راهنما برای موضوع مذکور:    پذیرفته شد         
:در صورت عدم پذیرش استاد راهنمای معرفی شده استاد راهنمای پیشنهادی کارگروه

 امضاء اعضای کار گروه :

مضاء لمی/ المی/ امضاء                             نام نام خانوادگی کارشناس عنام ، نام خانوادگی کارشناس ع -

                                                

       گروه / امضاء                     کاررییس نام، نام خانوادگی                   نام ، نام خانوادگی کارشناس علمی / امضاء            -

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء دبیر جلسه                     -

شد. اما چنانچه اشکاالت در زمند اصالح دو صورت دارد : نیازمند با لزوم باز گشت مجدد به کارگروه علمی در صورتی که اشکاالت مهم و اساسی وتعیین کننده در طرح با.نیا 2

و اصالح با همیاری راهنما باشد نیاز به بازگشت به کارگروه نمی باشد ضحیطه شکلی و جزیی و قابل اغما


