
 

 

 

 

 

 دفاعیه کارشناسی رشته تجسمی )نقاشی(

 ساس هالکْای ریل الزکش خَاّذ تَد:ًحَُ اسصیاتی ٍ سٌجص ٍ ًوشدُ دّی تش ا

 صفحِ( 02ٍ حذاکثش  02ًوشُ ٍ تا حذاقل  81) ضاهل  خالصِ گضاسش ًْایی پشٍطُ گشٍُ ٌّشّای تجسوی:الف ( 

 صفحِ اٍل: هطاتِ پایاى ًاهِ ّای ساتق گشٍُ هشتَعِ

 صفحِ دٍم: تسن ا... الشحوي الشحین

 صفحِ سَم: تقذیوات ٍ تطکش

 )حتوا دس قالة یک صفحِ تاضذ(صفحِ چْاسم: 

 تعییي عٌَاى ٍ گشایص هَضَع 

 ُچکیذ 

 ٍاطگاى کلیذی 

 :هَاسد صیش هی تاضذ ضاهلتِ تشتیة صفحات صفحِ پٌجن : ضشٍع تذًِ گضاسش کِ 

  پیطیٌِ تحقیقی هَضَع ًثاضذ ٍ صشفا ضاهل سیش تحَل تشخَسد ٌّشهٌذاى ذ ضاهل ) ایي پیطیٌِ هی تَاًپیطیٌِ هَضَع

 هشتثظ پیطیي تا هَضَع تاضذ.(

  تشخَسد داًطجَ تا هَضَع() ستظ ٍ پیطیٌِ داًطجَ تا هَضَع 

 ُّذف اص اًجام پشٍط  

  آیتن تعییي گشٍُ هخاعة پشٍطُ )داًطجَیاًی کِ آثاس عولی ایطاى دس فضای تاص کاسکشد داسد تایذ دس صَست لضٍم

 (؛ هثال پشٍطُ ّای هشتثظ تا ًقاضی دیَاسیسا تشسسی ًواییٌذ هحیظ ًصة اقلین

  :ُاٍلیِ،  . سٍش خالقیت ٍ ایذُ یاتی، اتَدّایتا تصاٍیش سًٍذ اتتذا تا اًتْای پشٍطُ ٍ )ضشح فشآیٌذ اًجام پشٍط

 (عشح ًْایی اتَدّای ًْایی تا اًتخاب

  (ٍ تِ صَست هجضا ) حذاکثش یک صفحِاستیتوٌت یا تیاًیِ ٌّشهٌذ 

  : تعذد ٍ اتعاد ٍ ًیض ًحَُ اجشای  شین ّای هٌتخة اص فیلن ًْایی دس صَست لضٍمتصاٍیش آثاس عولی یا ف)آثاس عولی

 (آثاس تستِ تِ تاییذ ًظشات استاد ساٌّوای هشتَعِ داسد

ٍ اسائِ هستٌذات تِ کتاتخاًِ حیي تسَیِ حتی جلسِ دفاعیِ ٍ : کلیِ هطخصات فًَت،پَیت ٍ ًحَُ اسائِ ،گالیٌگَس 8تثصشُ

 .هطاتِ ضیَُ ًاهِ پیطیي هیثاضذداًطجَ، حساب 



 تشگضلش هی ضَد ، دفاع آى ّا تِ صَست سسالِ ًیض قاتل قثَل هی تاضذ. 49کِ دفاع آى ّا دس تاتستاى :  داًطجَیاًی 0تثصشُ 

 

ًْایی ٍ تِ صَست اختیاسی هیثاضذ ٍ فشهت هقاالت اسائِ ضذُ ًیض تش اساس ضیَُ  ًوشُ 02: تا سقف دٍ ًوشُ اص هقالِ(  الف

 ( ضَدًوشُ فاسغ تحصیل  0تذٍى اسائِ هقالِ تا کسش هی تَاًذ ) داًطجَ  هی تاضذ. ،هتعاقثا اعالم هیگشددکِ ًاهِ ای 

( جلسِ دفاعیِ: کلیِ قَاًیي ٍ ضَاتظ هشتَط تِ جلسات دفاعیات هعوَل کوا فی قاتل اجشا خَاّذ تَد ٍ دس صَست  عذم ب

 هیثاضذ. فاسغ تحصیل ضذىًوشُ قاتل  3توایل داًطجَ تِ تشگضاسی جلسِ دفاعیِ تا کسش 

 

 

 


