
 
       

 دفاع تًسط ادارٌ آمًزشپیص مجًز -الف
 

ز( )ػس. ................  ٍاحس را تا هیاًگیي کل ..........تؼساز ...................................رضتِ  .................................تِ ضوارُ ی زاًطجَیی .........................................الف( گَاّی هی ضَز ذاًن / آقای 

ًیوسال هزذصی تسٍى احتساب سٌَات  ................ًیوسال سٌَات توسیس ضسُ، تا پززاذت ضْزیِ ٍ  ................ًیوسال سٌَات هجاس ٍ .............حزٍف( گذراًسُ ٍ زارای ساتقِ ......).......................

 زذصی تا احتساب سٌَات تَزُ است.ًیوسال ه ......................ٍ

 ازارُ آهَسش زاًطگاُ                                   تارید،  هْز ٍ اهضاء                                                                    

 ياحد مالی دفاع پیص مجًز  -ب

 تا ایي ٍاحس تسَیِ حساب ًوَزُ ٍ ّیچگًَِ تسّی ًسارز. جاری  ًیوسال تا پایاى تا هطرصات تاالتسیٌَسیلِ اػالم هی زارز زاًطجَ 

 هالی                                 تارید، هْز ٍ اهضاء -اهَر ازاری ازارُ رفاُ زاًطجَیاى                                        تارید، هْز ٍ اهضاء
 

 ايري مط دفاع تًسط استادان راَىماپیص مجًز  -ج

..... ........................................................... ...................ػٌَاى ایي زاًطجَ تا هطالة ػلوی هٌسرج زر رسالِ 
 ست.زفاع ًاهثززُ تالهاًغ ا، تَزُاس ًظز ایٌجاًة هَرز تأییس  ًیش هقالِ تا هطرصات تاالٍ .....................................

 زارای ................ ًسرِ گشارش سِ هاِّ ا ست.

                          .است ساذتار پیطٌْازی ضیَُ ًاهِتا رسالِ هطاتق 
 .تا ّواًٌسجَ کٌتزل ضسهتي رسالِ 

تَجِ: ّواًٌس جَیی تَسط استاز راٌّوای زاذل )اٍل( اًجام ضسُ ٍ لیٌک 
 پژٍّطی زاًطکسُ ارسال هی ضَز.آى جْت تاییس تزای هسیز گزٍُ ٍ هؼاٍى 

     ًام ٍ ًام ذاًَازگی     

 استاز راٌّوای اٍل

      ًام ٍ ًام ذاًَازگی   

 استاز راٌّوای زٍم

    ًام ٍ ًام ذاًَازگی     

 استاز هطاٍر اٍل

   ًام ٍ ًام ذاًَازگی   

 استاز هطاٍر زٍم

 هؼاٍى پژٍّطی زاًطکسُ هسیز گزٍُ

 تارید ٍ اهضاء تارید ٍ اهضاء تارید ٍ اهضاء تارید ٍ اهضاء ٍ اهضاءتارید  تارید ٍ اهضاء

 :گريٌ آمًزضی وام استادان داير پیطىُادی - د
 ززز:گتِ تزتیة سیزاػالم هی طزح ًاهِ زاٍراى سیز تسٍى تغییز     / )زر صَرت ضزٍرت(تا تغییز       ًسثت تِ جلسِ زفاع تا  ........................یدزفاع ًْایی زر تارپیص 

 زاٍراى ذارج )زاًطیار تِ تاال( زاٍراى زاذل

 )جایگشیي(    .                            2 .1 )جایگشیي(.                         4 )جایگشیي(                    .    3 .2   .1

 ...............................ذاًَازگی، تارید ٍ اهضاء هسیز گزٍُ ٍ ًام ًام                                                   ...                       ............................طزح زر جلسِ گزٍُ آهَسضی هَرخ

 تحصیالت تکمیلی داوطکدٌدفاع تًسط ضًرای پیص مجًز  -ٌ
  جایگشیي اصلی 

زر زاٍراى پیطٌْازی هَافقت             تسٍى تغییز/ تا تغییز               
 گززیس.

 آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی زاًطکسُهؼاٍى 
 تارید ٍ اهضاء

 دايران داخل:
1. 1. 
2. 2. 

 .3 .3 :داير خارج
 ..............................................................                : ًوایٌسُ تحصیالت تکویلی

 تحصیالت تکمیلی داوطگاٌدفاع تًسط ضًرای پیص جًز م -ي
 تکویلی تحصیالت ضَرایزاٍراى پیطٌْازی ضَرا ایي 

تِ ایي     / تا تغییز                   را تسٍى تغییز زاًطکسُ 
 اػالم هی ًوایس:تزتیة 

 جایگسیه اصلی 

دايران 

 داخل

1. 1. 

2. 2. 

 .3 .3 داير خارج

 تارید ٍ اهضاء                  هسیز تحصیالت تکویلی زاًطگاُ                                                                   

 

 دفاع پیص جلسٍ زمانتعییه  -ح                                         داوطگاٌ تأیید معاين آمًزضی ي تحصیالت تکمیلی -ز              

 

 

 ٍ تحصیالت تکویلی زاًطگاُ هؼاٍى آهَسضی
 

 تارید ٍ اهضاء

 

 
 

 ..........................ساػت:  .......................   تارید:   
 ..................................................................     هکاى:  

 .سهاى پیص زفاع پس اس زریافت ّوِ اهضاّا تؼییي هی گززز

 

 

 

 دانشگاه هنر اصفهان
 تحصيالت تكميلييت مدير

 

 به نام ايسد دانا

 (الف)يازده  –ج   کاربرگ شماره

 از رساله دکتری  دفاعپیش  مجوز کاربرگ

 1331  آتاىسرساًی تِ رٍ


