
 به نام ايسد دانا                                                      

 (الف) نوزده-كاربرگ شماره ي ج                                                                  

 

 درخًاست داوشجًالف( 
 .......................................... تِ ضوارُ داًطجَیی ................................... رضتِ داًطجَی ............................ایٌجاًة .............

 .را دارم.......سال.................................تقاضای تودید سٌَات تزای ًیوسال.........................................ٍرٍدی......داًطکدُ..........

  اهضاء ٍ تارید                                                                                                        

 ٌ:کذتحصيالت تکميلی داوششًرای تخصصی مجًز تمذیذ سىًات تًسط ( ب

را  یتعداد       ٍاحد درس                         ۀرضت                       ییداًطجَ یتِ ضوارُ                                    یضَد ذاًن / آقا یه یگَاّ

 یًاهثزدُ دارا یي................  تَدُ است. ّوچٌیلی.............. سال تحصیوسالً یاىًاهثزدُ تا پا یلیتا هعدل ...............گذراًدُ ٍ سٌَات تحص

چاج هقالِ  یزش................ پذ..........گشارش سِ هاِّ ٍ ........  هقالِ چاج ضدُ ٍ .... ی....................  ٍ دارا پیطٌْادی ی کد طزح ًاهِ

 است. 

 ٍ اهضاء یدداًطکدُ                     تار یلیتکو یالتٍ تحص یهعاٍى آهَسض          .                                           

    ( مرخصی در ويمسال های پيشيهج
 ًَع تا احتساب در سٌَات داضتِ ام. یهزذص یوسالتدٍى احتساب در سٌَات ٍ ........................ ً یهزذص یوسالتاکٌَى ...................... ً

 :...................................                                                          یهزذص

ُ آهَسش داًطکدُ                     تار  ٍ اهضاء یدادار

 مالی-يذ معايوت ادارید( تأی

 هالی                                تارید ٍ اهضاء –هالی جْت تودید سٌَات                               هعاٍى اداری  –تایید هعاًٍت اداری 

 مجًز تمذیذ سىًات تًسط استادان راهىما: (ٌ

..... .......................راٌّوای پایاى ًاهِ ذاًن / آقای......................... تحت عٌَاى ................................ استاد ......ایٌجاًة ..........................

 را دارم.وسال یک ًی هدت یسٌَات تزا یدتود یتقاضا یزهطکالت س یل................................................................................ تِ دل

1 ........................................................................................................................................................................................................... 

2 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ٍ اهضاء           یدتار                            استاد راٌّوای دٍم: ٍ اهضاء                     یدتار                                 ی اٍل:راٌّوا استاد 

 )*( مجًز تمذیذ سىًات تًسط شًرای تحصيالت تکميلی داوشگاٌي( 

  .یدًوا یهَافقت هیک ًیوسال هدت  ِت... .................... یسٌَات ذاًن/ آقا یدتود یتا تقاضا ........هَرخ ................ ی ضَرا در جلسِ یيا

 ٍ اهضاء یدتحصیالت تکویلی داًطگاُ                           تار یزهد                                                                           

 
ِ  11تز اساس هادُ *  ُ آهَسضی98دکتزی سال آییي ًاه ٍ تِ پیطٌْاد استاد  8پژٍّطی حداکثز -، هدت هجاس تحصیل در درٍ ًیوسال است کِ در صَرت ضزٍرت 

ِ ایي هدت افشٍد. افشایص  تایید  ًیوسال دّن تزای داًطجَیاى هطوَل ایي آییي ًاهِ ًیاسی تِراٌّوا ٍ تایید گزٍُ ]ٍ ضَرای تحصیالت تکویلی داًطگاُ[ یک ًیوسال ت

 کویسیَى هَارد ذاظ داًطگاُ ًدارد.
  

  

 

 ..............تارید:..

......:ُ  .........ضوار

 ............پیَست:..

دهم نشجويان دكتري براي نیمسالكاربرگ تمديد سنوات دا  
 دانشگاه هنر اصفهان

 مدير تحصيالت تكميلي

 


