
 

 

 

   مشخصبت داوشجً: -الف   ج

  معذل:   شمارٌ داوشجًيي:  وام ي وام خاوًادگي:

 رشتٍ: گزيٌ:  داوشکذٌ:

  : اس طزح وامٍ تاريخ دفاع  تعذاد ياحذ گذراوذٌ :                                     :ارشذ مذرک کارشىاسي

  : رسالٍعىًان 

 جبمع آزمًنارزشیببی  -ة

  ومرٌ کتبی* شفبَیومرٌ 

 حريف عذد حريف عذد

    

ببشذ  21پژيَشی در ارزیببی جبمع وببیذ کمتر از -میبوگیه ومرات داوشجً در شیًٌ آمًزشی ،دکتری ییه وبمٍآ 7مبدٌ  21تبصرٌ تًجٍ بٍ  بب*

 تًاوذ در ارزیببی جبمع شرکت کىذ.ببشذ تىُب یک ببر دیگر می  21داوشجًیی کٍ میبوگیه ارزیببی جبمع يی کمتر از 

 اعضبء َیئت دايران: -ج

 امضاء                                                              -1

 امضاء                                                              -2

 امضاء                                                              -3

                                                 سبتیذ راَىمبا - د

 امضاء                                                              -4

 امضاء                                                              -5

 

 

 

 ایسد دانابه نام 

 یازده  -جی شماره کاربرگ

 

 
 دانشگاه هنر اصفهان

 
 تحصیالت تکمیلی مدیریت

  (39)ورودی های پیش از  جامع دانشجویان دوره دکتری آزمون یصورتجلسه

 تأییذ وُبیی:

 مذيز تحصیالت تکمیلي                                    ومايىذٌ تحصیالت تکمیلي                          مذيزگزيٌ ديرٌ دکتزی         

 



 

 

    مشخصبت داوشجً: -الف   ج

  معذل:  شمارٌ داوشجًيي:  وام ي وام خاوًادگي:

  رشتٍ: گزيٌ:  داوشکذٌ:

  : اس طزح وامٍ تاريخ دفاع  تعذاد ياحذ گذراوذٌ :                                  :ارشذ مذرک کارشىاسي

  عىًان پايان وامٍ :

 وظر وُبیی درببرٌ طرح وبمٍ  -ة

    غیزقابل قبًل                    کليبا اصالحات   لقابل قبً                  با اصالحات جشيي قابل قبًل  قابل قبًل                    

 فهزست شًد. 13 -،  در فزم جقابل با اصالحاتمًارد اصالحي در صًرت اوتخاب 

در صًرتي کٍ ویاس بٍ تجذيذ وظز در طزح وامٍ باشذ: سمان ارائٍ طزح وامٍ اصالح شذٌ..................................ي بٍ 

 .................تعییه گزديذ.صًرت.............

 در صًرتي کٍ طزح وامٍ غیز قابل قبًل ارسيابي شًد: مطابق آيیه وامٍ عمل گزدد.

 اعضبء َیئت دايران: -ج

 امضاء                                                                   -1

 امضاء                                                                   -2

 امضاء                                                                   -3

 اسبتیذ راَىمب                                                 - د

 امضاء                                                                    -4

 امضاء                                                                    -5

 ایسد دانانام به 

 دوازده  -جی شماره کاربرگ

 

 

 دانشگاه هنر اصفهان

 
 مدیریت تحصیالت تکمیلی

 های دکتریدفاع از طرح نامه پیشنهادی رساله یصورتجلسه

 تأییذ وُبیی:

 مذيز تحصیالت تکمیلي             ومايىذٌ تحصیالت تکمیلي                                                        مذيزگزيٌ ديرٌ دکتزی       

 



 

 

 

 

 صالحات مورد نیاز در طرح نامها

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 ایسد دانانام به 

 یسدهس  -جی شماره کاربرگ

 

 

 دانشگاه هنر اصفهان

 
 مدیریت تحصیالت تکمیلی


