
 

 

 

 بسمه تعالی        
  فرم ارائه پایان نامه 

 

             .                              استاد راهنما:                               شماره ملی:                            یی : شماره دانشجوبه                                  اینجانب: 

 .                      به مدت زمانی:                                                       باعنوان: ))       انیمیشن           داستان       مستند(( :فیلم /فیلمنامه:        

ـیلم مـذکور را بـه عهـده گرفتـه       آن مؤسسهمؤسسه آموزش عالی سپهر اصفهان جهت اخذ مدرك کارشناسی  براي را     ، رسـاله خـود را در    ام ساخته و کـارگردانی ف

ـیلم   درخواسـت  و اعـالم کـرده   راستاي آن نگاشته و همراه با یک نسخه از فیلم  به گروه سینمایی ارائه  داده و آمادگی خود را جهـت برگـزاري جلسـه دفاعیـه     پخـش ف

   را دارم. عمومی                    بصورت خصوصی

       امضا  دانشجو:                                                                                                                                 آدرس:

 تاریخ :                                               تلفن ثابت                                                          : همراه  تلفن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            استاد راهنما:

و تأییـد   بـوده استاد راهنماي دانشجو  :ساخت پروژه پایانی ایشان چه از نظر انتخـاب فیلمنامـه ، سـاختار و محتـوا  زیـر نظـر اینجـاب                                                      اینجانب :

 جهت ارائه به دانشگاه و  اخذ مدرك کارشناسی ایشان می باشدتولید و                       اتقریب تولید ظارت اینجاب به مدت زماناین پروژه با نفرایند تولید می نمایم 

 تاریخ            امضا استاد راهنما                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  :آموزش  

 :آموزش کارشناس امضاي                                     بالمانع است: نامبردهبرگزاري جلسه پایانی براي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        آموزش :  بایگانی

    امضاي بایگانی:بالمانع است :                نامبردهپرونده ایشان تکمیل بوده و برگزاري جلسه پایانی براي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   حراست:   

 .               به مدت زمان                             کارگردان فیلم مستند / داستانی / انیمیشن :                                           :اینجانب         

فیلم ارائه شده  متعهد می گردم فیلم مذکور را با حفظ قوانین و ضوابط  دانشگاهی صرفا جهت اخذ مدرك کارشناسی از مؤسسه آموزش عالی سپهر ساخته و نمونه

پایانی و یا رعایت نکردن قوانین و ضوابط دانشگاهی با به حراست همان فیلم ارائه شده براي پایان نامه بوده و آن مؤسسه می تواند در صورت تخطی در ارائه پروژه 

                       امضاي دانشجو:  نمایند.اینجاب طبق قوانین  بعنوان متقلب برخورد 

 

 امضاي حراست :           بالمانع است . تاریخ              خصوصی   جلسه دفاعیه ایشان بصورت عمومی      برگزاري

 )) روز پس از ارائه به آن مرکز می باشد  10حراست  هتأییدی((  
 ))روز فرصت دارد تا زمان دفاعیه را مشخص نماید 10،رساله و پروژه پایانی  گروه سینما پس از  دریافت فرم ارائه پایان نامه((

 

 2فرم شماره 


