
 يسمه تعالاب
  عيصنا يستم دانشکده مهندسيس يمدير محترم گروه مهندس

 غالمياندکتر  يجناب آقا
 و احترام با سالم

، ، پردیس، شبانهروزانهارشد  یکارشناس ي.......... دانشجو........................يخانم/ آقا یضمن معرف
اتخاذ فرمائید  ی...............خواهشمند است ترتیب.............یانشجوئدبه شماره ................رشته و گرایش......................مجازي

 ارشد با یسمینارکارشناس
............................................................................... جهت ......................................................................................................................................عنوان: 

 تصویب در جلسه مطرح و نظرنهایی اعضاء محترم را به این دفتر اعالن فرمائید.
 نام استاد سمینار: 
  امضاء 

 شرح مختصر سمينار: 

 
 

   
 

 
 

 .گرددیمطرح و نتیجه بشرح زیر اعالم مسيستم يگروه مهندس ..........................موضوع سمینار در جلسه مورخ ...
 

 نیاز به اصالح دارد     موافقت بعمل نیامد    موافقت بعمل آمد  
 امضاء   غایب  حاضر  و امضاء حاضرین در جلسه یاسام

 ------------                                                     يریامدکتر  -1
 ------------                             ییشوایپدکتر  -2

 

 ------------                  يموریتدکتر  -3
 

 ------------               جبارزادهدکتر  -4
 

 ------------              مطلق ینیحسدکتر  -5
 ------------           ی                            رسول رضادکتر محمد -6

 

 ------------                 یشهانقدکتر  -7
 

 ------------                  یصاحب دکتر -8
 

 ------------               ياحمد یعلدکتر  -9
 

 ------------               يغضنفردکتر  -10
 

 ------------               انیغالمدکتر  -11
 ------------                انیدکتر فتح -12
 ------------               يرزامحمدیدکتر م -13
 ------------                              یعقوبیدکتر  -14

 عیصنا یرئیس دانشکده مهندس         دانشکده یو تحصیالت تکمیل یمعاون آموزش

 

 سمينارصورتجلسه تصويب موضوع 
 سيستم يمهندسگروه يدر شورا



 يسمه تعالاب
  صنايع يدانشکده مهندس ع صناي يمدير محترم گروه مهندس

 برزين پوردکتر سرکار خانم 
 

 با سالم و احترام
 

رشته و ، مجازي، پردیس، شبانهروزانهارشد  یکارشناس ي.......... دانشجو........................يخانم/ آقا یضمن معرف
 ارشد با یاتخاذ فرمائید سمینارکارشناس ی...............خواهشمند است ترتیب...........یانشجوئدبه شماره ................................گرایش......

................................................................................................................... جهت ..................................................................................................عنوان: 
 رم را به این دفتر اعالن فرمائید.تصویب در جلسه مطرح و نظرنهایی اعضاء محت

 نام استاد سمینار: 
  امضاء 

 شرح مختصر سمينار: 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 

 گردد.یممطرح و نتیجه بشرح زیر اعالم  عصناي يمهندس گروه ..........................موضوع سمینار در جلسه مورخ ...
 

 نیاز به اصالح دارد     موافقت بعمل نیامد    موافقت بعمل آمد  
 
 

 امضاء   غایب  حاضر  و امضاء حاضرین در جلسه یاسام
 ------------               ن پور  یبرزدکتر  -1

 

 ------------               یدکتر جبل عامل -2
 

 ------------                                 يدریدکتر ح -3
 

 ------------                   يدکتر سجاد -4
 

 ------------               مهرآباد يدیدکتر سع -5
 

 ------------               ینیدحسیدکتر س -6
 

 ------------                       یدکتر قوس -7
 

 ------------                                              یدکتر ماکوئ -8
 

 ------------               يعمران محمد دکتر -9
 ------------               هایدکتر محمدعل -10
 ------------               نورالسناءدکتر  -11

 عیصنا یمهندس دانشکدهرئیس       دانشکده یو تحصیالت تکمیل یمعاون آموزش

 

 سمينارصورتجلسه تصويب موضوع 
 ع يصنا يگروه مهندس يدر شورا



 يسمه تعالاب
 

  صنايع يدانشکده مهندس يمديريت بهره ورمدير محترم گروه 
 

 يجعفردکتر  يجناب آقا
 و احترام با سالم

رشته و ، مجازي، پردیس، شبانهروزانهارشد  یکارشناس ي.......... دانشجو........................يخانم/ آقا یضمن معرف
 ارشد با یاتخاذ فرمائید سمینارکارشناس ی...............خواهشمند است ترتیب.............یانشجوئدبه شماره ................گرایش......................

............................................................................... جهت ......................................................................................................................................عنوان: 
 تصویب در جلسه مطرح و نظرنهایی اعضاء محترم را به این دفتر اعالن فرمائید.

 نام استاد سمینار: 
  امضاء 

 شرح مختصر سمينار: 

 
 

   
 

 
 

 

 گردد.یمطرح و نتیجه بشرح زیر اعالم مبهره وري مديريت گروه در جلسه مورخ ......................... سمینار موضوع 
 

 نیاز به اصالح دارد     موافقت بعمل نیامد    موافقت بعمل آمد  
 
 

 امضاء   غایب  حاضر  و امضاء حاضرین در جلسه یاسام
 

 ------------                             باقرپوردکتر -1
 ------------                   این یمهندس ثقف -2

 

 ------------                              يجعفردکتر  -3
 

 ------------               يحائردکتر  -4
 

 ------------               یمهندس خالق -5
 

 ------------                عایشف دکتر -6
 ------------                دکتر قنادپور -7
 ------------               مزده يدکتر مهدو -8
 ------------                              ینیمع دکتر -9

 ------------                ينوردکتر  -10

 عیصنا یمهندس رئیس دانشکده      دانشکده یو تحصیالت تکمیل یمعاون آموزش
  

 سمينارصورتجلسه تصويب موضوع 
 مديريت بهره وری گروه يدر شورا

 



 
 يسمه تعالاب

  صنايع يدانشکده مهندس مدير محترم گروه صنايع
 برزين پوردکتر  سرکار خانم

 

 با سالم و احترام
 

، ، پردیس، شبانه روزانه ارشد  یکارشناس ي................................دانشجويخانم/ آقا یضمن معرف
اتخاذ  یخواهشمند است ترتیب.......................یگرایش..................................به شماره دانشجوئرشته و مجازي

.........................جهت ............................................................................... :ارشد باعنوان یفرمائید پایان نامه کارشناس
 صویب در جلسه مطرح و نظرنهایی اعضاء محترم را به این دفتر اعالن فرمائید.ت

 

  استاد مشاور:       استاد راهنما:
 امضاء                                امضاء      

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 گردد.یمطرح و نتیجه بشرح زیر اعالم مع صناي يمهندس گروه در جلسه مورخ ............................. ان نامهیپاموضوع 
 

 نیاز به اصالح دارد     موافقت بعمل نیامد      موافقت بعمل آمد  
 
 

 امضاء   غایب  حاضر  و امضاء حاضرین در جلسه یاسام
 ------------               ن پور  یبرزدکتر  -1

 

 ------------               یدکتر جبل عامل -2
 

 ------------                                يدریدکتر ح -3
 

 ------------                   يدکتر سجاد -4
 

 ------------               مهرآباد يدیدکتر سع -5
 

 ------------               ینیدحسیدکتر س -6
 

 ------------                       یدکتر قوس -7
 

 ------------                                 یدکتر ماکوئ -8
 

 ------------               يعمران محمد  دکتر -9
 ------------               هایدکتر محمدعل -10
 ------------               دکتر نورالسناء -11

 عیصنا یمهندس رئیس دانشکده      دانشکده یو تحصیالت تکمیل یمعاون آموزش
 

 

 

 صنايع  يگروه مهندس يصورتجلسه تصويب موضوع پايان نامه در شورا

 هاي صورت گرفته اخد پروژه مذکور از نظر ظرفیت با مصوبات            مغایرت داردبا توجه به بررسی

 مغایرت ندارد                                                    
 دفتر تحصيالت تکميلی دانشکده        



 يسمه تعالاب
  صنايع يدانشکده مهندس ستميس يمدير محترم گروه مهندس

 الميانغدکتر  يجناب آقا
 با سالم و احترام

، ، پردیس، شبانه روزانه ارشد  یکارشناس ي................................دانشجويخانم/ آقا یضمن معرف
اتخاذ  یخواهشمند است ترتیب.......................یرشته و گرایش..................................به شماره دانشجوئمجازي

...................جهت ..................................................................................... :ارشد باعنوان یفرمائید پایان نامه کارشناس
 تصویب در جلسه مطرح و نظرنهایی اعضاء محترم را به این دفتر اعالن فرمائید.

  استاد مشاور:       استاد راهنما:
 امضاء                   امضاء    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 گردد.یمطرح و نتیجه بشرح زیر اعالم م سيستميمهندس گروه در جلسه مورخ ......................... ان نامهیپاموضوع 
 

 نیاز به اصالح دارد     موافقت بعمل نیامد      موافقت بعمل آمد  
 
 

 ------------                                          يریامدکتر  -1
 ------------                             ییشوایپدکتر  -2

 

 ------------                  يموریتدکتر  -3
 

 ------------               جبارزادهدکتر  -4
 

 ------------              مطلق ینیحسدکتر  -5
 ------------              ی                             رسول رضادکتر محمد -6

 

 ------------                 یشهانقدکتر  -7
 

 ------------                  یصاحب دکتر -8
 

 ------------               ياحمد یعلدکتر  -9
 

 ------------               يغضنفردکتر  -10
 

 ------------               انیغالمدکتر  -11
 ------------                انیدکتر فتح -12
 ------------               يرزامحمدیدکتر م -13
 ------------                یعقوبیدکتر  -14

 عیصنا یرئیس دانشکده مهندس               دانشکده یو تحصیالت تکمیل یمعاون آموزش     
 

 

 صورتجلسه تصويب موضوع پايان نامه 
 سيستم يمهندسگروه  يدر شورا

 داردهاي صورت گرفته اخد پروژه مذکور از نظر ظرفیت با مصوبات            مغایرت با توجه به بررسی

 مغایرت ندارد                                                    
 دفتر تحصيالت تکميلی دانشکده        



 يسمه تعالاب
  صنايع يدانشکده مهندس يمديريت بهره ورمدير محترم گروه 

 

 يجعفردکتر  يجناب آقا
 

 سالم و احترامبا 
 

 روزانه     ، شبانه     ، پردیس   ، مجازي ارشد یکارشناس ي................................دانشجويخانم/ آقا یضمن معرف
اتخاذ فرمائید  یخواهشمند است ترتیب.......................یرشته و گرایش..................................به شماره دانشجوئ

...........................................................جهت ............................................. :ارشد باعنوان ینامه کارشناسپایان
 تصویب در جلسه مطرح و نظرنهایی اعضاء محترم را به این دفتر اعالن فرمائید.

 

  مشاور:استاد        استاد راهنما:
 امضاء                         امضاء    

 
 
 
 

 
 

 

 گردد.یمطرح و نتیجه بشرح زیر اعالم مبهره وري مديريت گروه در جلسه مورخ ......................... ان نامهیپاموضوع 
 

 نیاز به اصالح دارد     موافقت بعمل نیامد    موافقت بعمل آمد  
 
 

 امضاء   غایب  حاضر  و امضاء حاضرین در جلسه یاسام
 

 ------------                             باقرپوردکتر -1
 ------------                   این یمهندس ثقف -2

 

 ------------                              يجعفردکتر  -3
 

 ------------               يحائردکتر  -4
 

 ------------               یمهندس خالق -5
 

 ------------                عایشف دکتر -6
 ------------                دکتر قنادپور -7
 ------------               مزده يدکتر مهدو -8
 ------------                              ینیمع دکتر -9

 ------------                ينوردکتر  -10

 عیصنا یمهندس رئیس دانشکده      دانشکده یو تحصیالت تکمیل یمعاون آموزش

 صورتجلسه تصويب موضوع پايان نامه 
 بهره وري مديريتگروه  يدر شورا

 هاي صورت گرفته اخد پروژه مذکور از نظر ظرفیت با مصوبات     مغایرت داردبا توجه به بررسی

 مغایرت ندارد                                                    
 دفتر تحصيالت تکميلی دانشکده        

 

    


