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 ..........................ساعت:  .......................تاریخ: 

 ..................................................................مکان:
 .دفاع پس اس دریافت ّوِ اهضاّا تؼییي هی گزددپیص سهاى 

 

 رساله دکتری  زادفاع پیش  کاربرگ مجوز

 به نام ايسد دانا

 )الف( يازده – ج  کاربرگ شماره
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 دانشگاه هنر اصفهان

 تحصيالت تكميلي يتمدير

 


