
 بسمه تعالی

 دانشکده علوم قرآن و حدیث عالمه مجلسی)ره(اصفهان
 کارشناسی ارشدنامهفرم پیشنهاد موضوع  پایان

فرصت تدوین بهمن(  13) ورودی بهمن تا مهرماه دومین نیمسال ورود به دانشگاه  13الذکر ضمن اطالع از اینکه حداکثر تا اینجانب با مشخصات ذیل       

 خواهد داشت، متعهد می گردم پس تصویب استاد راهنما تدوین پروپوزال را با هماهنگی استاد راهنما شروع نماید.پروپوزال را 

 پژوهامضای دانش

 پژوه( مشخّصات دانش1

 دکتری   مقطع:       کارشناسی ارشد        پژوهی: ی دانششماره        نام و نام خانوادگی: 

        تلفن تماس:          گرایش تحصیلی:         ی تحصیلی:رشته

 ( تاییدیه اساتید راهنما و مشاور2

 نام و نام خانوادگی
در  سمت

 نامهپایان
 ی علمیمرتبه

محلّ 

 خدمت

 پایان نامه در حال تدوینتعداد 
 تاریخ و امضا  تلفن

 مشاور راهنما

                                          استاد راهنما        

        
 استاد مشاور
 )درصورت نیاز(

                                         

 نامه ( عنوان پایان3

        عنوان:    

 یریت امور آموزشید( تاییدیه م4

پژوه فوق الذکر و سوابق علمی و آموزشی اساتید راهنما و مشاور ادامه مراحل با توجه به سوابق آموزشی و تحصیلی دانش         

 .باشدنمی  باشدنامه مورد تایید میتصویب موضوع پایان
 امضا               /         /                .................. تاریخ  ................نام و نام خانوادگی مدیر امور آموزشی ...........................................

 ( رای شورای آموزشی و پژوهشی:5

با توجه به مصوبه جلسه شماره .............................. مورخ      /       /       شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ادامه          

 فعالیت علمی آموزشی نامبرده در امر تدوین پایان نامه با اطالعات ذیل ذکر بال مانع است.

 عنوان پایان نامه مصوب:

 استاد مشاور: استاد راهنما:
 مضا ا         /               نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و پژوهشی)دبیر شورا( .................................................. تاریخ       /         

 ( اقدامات آموزشی:6

 پژوه مذکور انجام گردید. کلیه مکاتبات الزم جهت ابالغ به اساتید راهنما و مشاور و دانش         
 امضا      خ       /        /                 نام و نام خانوادگی مدیر امور آموزشی ...................................................................................  تاری

 ( تعهد دانش پژوه7

.................به شماره دانش پژوهشی ....................... ضمن دریافت ابالغات مربوط به تصویب موضوع پایان نامه متعهد .......اینجانب .........         

پروپزال پایان نامه در زمان های مقرر  و مو ظف اقدامات آموزشی و میشوم ابالغات اساتید راهنما و مشاور را تحویل آنها داده و نسبت به تدوین 

 اداری الزم را به نحو کامل انجام دهم و کلیه تبعات ناشی از عدم اقدام بر عهده شخص اینجانب خواهد بود.

 تاریخ             /             /                                         امضا

 


