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 امضاء استاد راهنمای دوم                      ی اول ستاد راهنماا امضاء         راٌّوب   اى ثِ ّر يك از استبدًبهِ  از پبيبىی چبپی ًسخِ يكارائِ  -2

 

  امضاء استاد مشاور دوم                اول       امضاء استاد مشاور            ثِ ّر يك از استبداى هطبٍر      رسبلِاز  ی چبپیيك ًسخِارائِ  -3

 کتبثخبًِ هرکسی-4

 کتبثخبًِ هرکسی تسَيِ گردد(. ،گًَِ ثذّی ًذارد )حتوب ثبيذ ثِ ترتیت ٍ در پبيبى ّیچٍ است ًوَدُ زير تسَيِ کتبثخبًِ ّبی  ثبًبهجردُ   -الف

 

 

  ثِ هْر تحصیالت تکویلی داًطگبُ ٍ هْر تطبثق ثب آيیي ًگبرش هوَْر ًوبيذ. راچبپی دٍ ًسخِ  ،از صحبفی پسداًطجَ ثبيذ   -ة

 .هطبثق ًسخِ چبح ضذُ( word ٍpdfفبيل ثِ صَرت  2)از ّر کذام  .ضذ ريبفتد CD دٍزير ثر رٍی  ضرحفبيل ثِ  ّطت -ج

 

 

ثجت گرديذُ ٍ   http://thesis.irandoc.ac.ir( ثِ آدرس Irandocٍ هذارک علوی ايراى )اطالعبت در پژٍّطگبُ ًبهجردُ ِ رسبلطخصبت ه -د

ی داًطجَيی از صحت ی رّگیری ٍ ضوبرُپژٍّطگبُ ثب ٍارد کردى ضوبرُ دری داًطگبُ، )الزم است ًوبيٌذُی رّگیری دريبفت کردُ است. ضوبرُ

  اطالعبت ٍارد ضذُ تَسط داًطجَ اطویٌبى حبصل کٌذ(.

 دانشگاهسرپرست کتابخانه مرکزی  مهر و امضاء

بع ًوَدم کِ در تبريخ ................................از پبيبى ًبهِ خَد دف.......................................یرضتِ داًص آهَختِايٌجبًت ........................................

ثِ را  -دٍ رٍ – صحبفی ضذُ رسبلِثعذ از اعوبل اصالحبت داٍراى ٍ تأيیذ تحصیالت تکویلی هجٌی ثر تطبثق آى ثب آيیي ًبهِ ًگبرش  تعذاد..........

 امضاء دانشجو و تاریخ                                                                                                     دادُ ام. تحَيلزير قرار 

 دکتري دانشگاه هنر اصفهاندانشجویان  حساب پژوهشي کاربرگ تسویه

 به نام ایسد دانا

 دوازده-ج ي شماره کاربرگ
 

 
 دانشگاه هنر اصفهان

 
 مدیر تحصیالت تکمیلی               

 شماره رهگیري:

پژٍّص ّبی کتبثخبًِ داًطکذُ -5

 کبرآفريٌیٌّر ٍ عبلی 

 هْر ٍ اهضبء هسئَل   

کتبثخبًِ داًطکذُ -2

 هرهت

 هْر ٍ اهضبء هسئَل  

 

ثخبًِ سبختوبى کتب-3

 فراًسَی ّب
 هْر ٍ اهضبء هسئَل

 

کتبثخبًِ هرکسی -1

 خبًِ()تَحیذ

 هْر ٍ اهضبء هسئَل

 

 (word , pdfچکیذُ اًگلیسی)

 )ثذٍى کبرثرگ(

 

 (word , pdfچکیذُ فبرسی)

 )ثذٍى کبرثرگ(

 

 (word , pdfفْرست هطبلت)

 

 (word , pdf)کل پبيبى ًبهِ )از اثتذا تب اًتْب(

 )از صفحِ ثسن اهلل تب پبيبى چکیذُ اًگلیسی(

 

 تبريخ: ......................................

 ..................................... ضوبرُ:

 ................................... پیَست:

 کتبثخبًِ ديجیتبل -4

 

 هْر ٍ اهضبء هسئَل 


