
 

 

 صَرتجلسِ پیص دفاع پیَست ضَد(تصَیز ) مجًز دفاع تًسط ادارٌ آمًزش-1
 

ٍاحذ را تا  ....... تعذاد...................................رضتِ  ...............................ی داًطجَیی تِ ضوارُ ................................... گَاّی هی ضَد خاًن / آقایالف( 

تا پزداخت  ،ًیوسال سٌَات توذیذ ضذُ ..............هجاس ٍسٌَات  ًیوسال.......ی ساتقِ دارا گذراًذُ ٍحزٍف( ......).................. )عذد( ............کل   یاًگیيه

  .تَدُ استاب سٌَات تا احتس هزخصی ًیوسال ..................صی تذٍى احتساب سٌَات ًٍیوسال هزخ .................ضْزیِ ٍ 

 .استتحَیل دادُ  هاِّ سِگشارش ًسخِ  ..................گزدیذُ ٍ آییي ًگارش تِ هْز  ًسخِ گشارش رسالِ هْز ضذُ ................. تعذاد ب(

 امضاءمُر ي  ،تاریخ            ٌ            گارٌ آمًزش داوشادا                                                                                                    

 ISI -علمی پژيَشی  تاییذ مقاالت – 2

 ................................................................................................................................................................................................................ تا عٌَاى ايل مقالٍ
                    هقالِ تِ پیَست هی تاضذ اسیک ًسخِ                                                                 چاج ضذُ است.  ................................................علوی پژٍّطی در ًطزیِ

      ................................................................................................................................................................................................................تا عٌَاى مقالٍ ديم
 گَاّی تِ پیَست است  ................................................................ضوارُ، تاریخ ٍ هطخصات گَاّی پذیزش              پذیزش چاج هی تاضذ دارای گَاّی

                               تاضذ هقالِ تِ پیَست هی اسیک ًسخِ                                                       است.             چاج ضذُ ................................................علوی پژٍّطی در ًطزیِ
 مُر ي امضاء تاریخ،                       معاين پژيَشی داوشکذٌ                                                                                                            

 مجًز دفاع ياحذ مالی-3

 تا پایاى ًیوسال تا ایي ٍاحذ تسَیِ حساب ًوَدُ ٍ ّیچگًَِ تذّی ًذارد. تا هطخصات تاالتذیٌَسیلِ اعالم هی دارد داًطجَ 

 تاریخ، مُر ي امضاء                           مالی      -امًر اداری تاریخ، مُر ي امضاء                                        داوشجًیانادارٌ رفاٌ 

 ي مشاير مجًز دفاع تًسط استادان راَىما -4

 ................................................................................تحت عٌَاى  ًاهثزدُهطالة علوی هٌذرج در رسالِ 

 .اس ًظز ایٌجاًة هَرد تأییذ است 2ٍ ًیش دٍ هقالِ  هٌذرج در  تٌذ  .............................................................

                            ساختار پیطٌْادی ضیَُ ًاهِ استتا رسالِ هطاتق 
 هتي رسالِ تا ّواًٌذجَ کٌتزل ضذ                     

یٌک آى جْت تَجِ: ّواًٌذ جَیی تَسط استاد راٌّوای داخل )اٍل( اًجام ضذُ ٍ ل
ر صَرتی کِ د تاییذ تزای هذیز گزٍُ ٍ هعاٍى پژٍّطی داًطکذُ ارسال هی ضَد.

 تِ ّواًٌذ جَیی ًذارد. حلِ ًیاستاضذ ایي هز جشئیجلسِ پیص دفاع اصالحات 
 هعاٍى پژٍّطی داًطکذُ هذیز گزٍُ استاد هطاٍر دٍم استاد هطاٍر اٍل استاد راٌّوای دٍم استاد راٌّوای اٍل

 تاریخ ٍ اهضاء تاریخ ٍ اهضاء ٍ اهضاء تاریخ ٍ اهضاء تاریخ ٍ اهضاء تاریخ ٍ اهضاء تاریخ

 تحصیالت تکمیلی داوشکذٌتخصصی مجًز دفاع تًسط شًرای  -5

 داٍراى سیز تذٍى تغییز       /  )در صَرت ضزٍرت( تا تغییز       ًسثت تِ جلسِ پیص دفاع تِ تزتیة سیز اعالم هی گزدد:تا  .............................یخدفاع ًْایی در تار
  جایگشیي اصلی 

 دايران داخل:
 اين آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی داوشکذٌمع .1 .1

 
 :تاریخ ي امضاء

2. 2. 

 .3 .3 :داير خارج

  داٍراى در جلسِ دفاع ًْایی ًسثت تِ جلسِ پیص دفاع هتفاٍت تاضذ()صزفا در صَرتی کِ تزکیة  تحصیالت تکمیلی داوشگاٌمجًز دفاع تًسط شًرای  -6

  :گزددهی تِ تزتیة سیز اعالم پیص دفاع  ًسثت تِ جلسِ       تا تغییز)در صَرت ضزٍرت(  /      تذٍى تغییز   تا داٍراى سیز .............................در تاریخدفاع ًْایی 

 .1 : داير خارج .2 .1 دايران داخل:

        تاریخ ي امضاء            میلی داوشگاٌمذیرتحصیالت تک ........................................................: تکویلی تحصیالت ًوایٌذُ
 دفاع وُاییتعییه زمان جلسٍ  -8                                                           تحصیالت تکمیلی داوشگاٌتاییذ معاين آمًزشی ي  -7

 معاين آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ

 تاریخ ي امضاء

 

 ................................مکان: ..........................ساعت:  ...............................تاریخ:  
       سهاى دفاع ًْایی پس اس دریافت ّوِ اهضاّا تعییي هی گزدد.

 

 رساله دکتری  زانهایی دفاع  مجوز کاربرگ

 به نام ایسد دانا

 (ب) یازده – ج  کاربرگ شماره

 

 

 ............................ تاریخ:

 ........................... ضوارُ:

 .......................... پیَست:
 دانشگاه هنر اصفهان

 تحصيالت تكميلي يتمدير

 


