
 

 

 

 

  مذیر تحصیالت تکمیلی دانشگاهمجوز دفاع توسط  -1

ٍاحس را تا  ........ تؼساز ................... رشتِ .................شجَيی....................زاً ی تِ شوارُ  ..................................گَاّی هی شَز ذاًن / آقای.......

 .است ............... سال تحصیلی ...........گذراًسُ ٍ سٌَات تحصیلی ًاهثززُ تا پاياى ًیوسال........ ..............................هؼسل کل...

 امضاءمهر و  ،تاریخ              دانشگاه     تحصیالت تکمیلی  مذیر                                       

تا ايي تاريد ّیچگًَِ شْزيِ هؼَقِ ............. تاريد ............زر .. ...............تِ شوارُ زاًشجَيی............  .............................گَاّی هی شَز ذاًن/آقای.....

                     .ًسارز

 تاریخ، مهر و امضاء                                         مالیو ری امعاون اد                                                                    

  مجوز دفاع توسط استادان راهنما -2

 .......                                                                                 ......................................................................... ٌَاىتحت ػ ......................................پاياى ًاهِ ذاًن / آقای...طزح ًاهِ هطالة ػلوی هٌسرج زر 

 .اس طزح ًاهِ تالهاًغ استهَرز تأيیس تَزُ ٍ زفاع ايشاى  استازاى راٌّوااس ًظز 

 اهضاء  اريد ٍت      ....................................................ای اٍل...........راٌّو ًام ٍ ًام ذاًَازگی استاز -1

 

 تاريد ٍ اهضاء     ......... ...............ًام ٍ ًام ذاًَازگی استاز راٌّوای زٍم....................................... -2
 

 آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکذه مجوز دفاع توسط شورای -3
 طزح ًاهِ را زر رٍس.. ضوي اًتراب اػضاء شَرای سيز تِ ػٌَاى زاٍراى تاريد زفاع اس جلسِ هَرخ .......................ايي شَرا زر 

 کززُ است. اًتراب  ................ساػت..........  ................هَرخ........  .........................

1-    

2-   

3-   

4-    

 امضاءمهر و  ،تاریخ                  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکذه         

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه مجوز دفاع توسط معاون آموزشی و -4

                                                                                                                                                              تأییذ معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 اریخ، مهر و امضاءت                                                                                                                                   . 

 

 دکتری رسالهپیشنهادی طرح نامه مجوز دفاع از  کاربرگ

 به نام ايسد دانا

 ده -جی کاربرگ شماره

 

 
 دانشگاه هنر اصفهان

 تحصيالت تكميلي مدير 

 

 

 .......................تاريد:

 ......................شوارُ:
 .....................پیَست:



 

 

   مشخصات دانشجو: -الف          

 هؼسل: ًشجَيی:شوارُ زا ًام ٍ ًام ذاًَازگی:

 رشتِ: گزٍُ: زاًشکسُ:

 : اس طزح ًاهِ تاريد زفاع  تؼساز ٍاحس گذراًسُ :                                    :ارشس هسرک کارشٌاسی

 ػٌَاى پاياى ًاهِ :

 نظر نهایی درباره طرح نامه  -ب

 غیر قابل قبول                حات كلیقابل قبول با اصال                 قابل قبول با اصالحات جسئی               قابل قبول

 :هَارز اصالحی زر صَرت اًتراب تجسيس ًظز 

1- 

2- 

3- 

 نام ونام خانوادگی استادان راهنما: -ج
 تاريد ،اهضاء ًام ٍ ًام ذاًَازگی                 -2 تاريد ،اهضاء ًام ٍ ًام ذاًَازگی                     -1

    

 داوران: -د
 تاريد ،اهضاء                    ًام ٍ ًام ذاًَازگی         

1                                      2                                     

3                                       4                                    

 

  

  

 

 ه نام ايسد داناب

 )ج(يازده  -جی شماره کاربرگ

 

 

 دانشگاه هنر اصفهان

 مدير تحصيالت تكميلي 

 

 

 دکتری رسالهپیشنهادی دفاع از طرح نامه  یصورتجلسه

 تأییذ نهایی:

                :تحصیالت تکویلی زاًشگاًُوايٌسُ   :                       رئیس زاًشکسُ                :حصیالت تکویلی زاًشکسُهؼاٍى آهَسشی ٍ ت

 تاريد: ،اهضاء                تاريد:             ،اهضاء                                                  : تاريد ،اهضاء    

 ....تاريد:.................

 شوارُ:.......................

 پیَست:.....................



 

 

 

 

   مشخصات دانشجو: -لفا      ج

 هؼسل: شوارُ زاًشجَيی: ًام ٍ ًام ذاًَازگی:

 رشتِ: گزٍُ: زاًشکسُ:

 : آسهَى اهتحاى جاهغتاريد   تؼساز ٍاحس گذراًسُ :                                    :ارشس هسرک کارشٌاسی

 ػٌَاى پاياى ًاهِ :

 نمره زبان-ب

 ..................                                 ًوزُ ...........................................آسهَى ستاى ......................

 هؼاٍى پژٍّشی زاًشکسُ                   ًام، اهضاء ٍ تاريد                                  

 جامغ آزمون -ج

 تِ حزٍف ......................................   ًوزُ آسهَى تِ ػسز ...............................

 آهَسش زاًشکسُ                            هْز ٍ اهضاء کارشٌاس آهَسش                                       

 .است شسُ پیَست اسرٌاهِ آسهَىپ .....................................تؼساز                                    است. شسُ هستٌسات پیَست

 داوران: -د

 تاريد: ،اهضاء          م ٍ ًام ذاًَازگی                                  ًا.4 :تاريد ،اهضاء                           .ًام ٍ ًام ذاًَازگی                 1

 تاريد: ،ًام ٍ ًام ذاًَازگی                                            اهضاء.5 :تاريد ،اهضاء                           ًام ٍ ًام ذاًَازگی                 .2

 د:تاري ،ًام ٍ ًام ذاًَازگی                                            اهضاء.6 تاريد: ،ًام ٍ ًام ذاًَازگی                                            اهضاء.3

 

 

 ه نام ايسد داناب

  دوازده  -جی شماره کاربرگ

 
 دانشگاه هنر اصفهان

 مدیر تحصیالت تکمیلی

 

 

 جامع دانشجويان دوره دکتری  آزمون یصورتجلسه

 یذ نهایی:تأی        

 رئیس زاًشکسُ                        تحصیالت تکویلی زاًشگاُ       وايٌسًُ    تکویلی زاًشکسُ      هؼاٍى آهَسشی ٍ تحصیالت 

 تاريد:........................

 شوارُ:......................

پیَست:.....................

. 


