
 

 

 دفاع تًسظ ادارٌ آمًزشپیص مجًز -الف
 

ٍاحذ را تا هیاًگیي  .......تؼذاد ...................................رضتِ  ...............................تِ ضوارُ ی داًطجَیی ...................................الف( گَاّی هی ضَد خاًن / آقای 

ًیوسال سٌَات توذیذ ضذُ، تا پزداخت ضْزیِ ٍ  ..............حزٍف( گذراًذُ ٍ دارای ساتقِ .......ًیوسال سٌَات هجاس ٍ........................) )ػذد( ............کل  

 ًیوسال هزخصی تا احتساب سٌَات تَدُ است. ..................ًیوسال هزخصی تذٍى احتساب سٌَات ٍ ................

 .ًسخِ گشارش سِ هاِّ تحَیل دادُ است ..................ًسخِ گشارش رسالِ هْز ضذُ تِ هْز آییي ًگارش گزدیذُ ٍ  .............ب( تؼذاد 

 ادارُ آهَسش داًطگاُ                                                         تاریخ،  هْز ٍ اهضاء

 ISI –تاییذ مقالٍ علمی پژيَطی  – ب

 ..........................................................................................................................................................................هقالِ تا ػٌَاى داًطجَی ًاهثزدُی ضَد گَاّی ه
 تِ چاج رساًذُ اًذ. .......................................................................................را در ًطزیِ 

 هْز ٍ اهضاء تاریخ،                                 ی داًطکذُطپژٍّ هؼاٍى                                   هقالِ تِ پیَست هی تاضذ اسیک ًسخِ      

 اندفاع تًسظ ادارٌ رفاٌ داوطجًیپیص مجًز  -ج

 .است تسَیِ حساب کاهل ًوَدُ ........................................تِ ضوارُ ی داًطجَیی  ....................................گَاّی هی ضَد خاًن/ آقای  

 هْز ٍ اهضاءتاریخ،                                                            ادارُ رفاُ داًطجَیاى                                                                         

 ي مطاير دفاع تًسظ استادان راَىماپیص مجًز  -د

..... ........................................................... ...................ػٌَاى ایي داًطجَ تا هغالة ػلوی هٌذرج در رسالِ 
 دفاع ًاهثزدُ تالهاًغ است.، تَدُاس ًظز ایٌجاًة هَرد تأییذ  ًیش هقالِ تا هطخصات تاالٍ .....................................

                          است ساختار پیطٌْادی ضیَُ ًاهِتا رسالِ هغاتق 
 تا ّواًٌذجَ کٌتزل ضذهتي رسالِ                

ّواًٌذ جَیی تَسظ استاد راٌّوای داخل )اٍل( اًجام ضذُ ٍ لیٌک تَجِ: 
 آى جْت تاییذ تزای هذیز گزٍُ ٍ هؼاٍى پژٍّطی داًطکذُ ارسال هی ضَد.

     ًام ٍ ًام خاًَادگی     

 استاد راٌّوای اٍل

      ًام ٍ ًام خاًَادگی   

 استاد راٌّوای دٍم

    ًام ٍ ًام خاًَادگی     

 ٍلاستاد هطاٍر ا

   ًام ٍ ًام خاًَادگی   

 استاد هطاٍر دٍم

 هؼاٍى پژٍّطی داًطکذُ هذیز گزٍُ

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

 تحصیالت تکمیلی داوطکذٌتخصصی تًسظ ضًرای ي پیطىُاد دايران دفاع پیص مجًز  -ٌ

: 88آییي ًاهِ دکتزی  8هادُ  3تثصزُ ّیأت داٍراى عثق تزکیة 
تا درجِ  کِ دٍ داٍر سِ ًفز ػضَ ّیأت ػلوی در رضتِ هزتَط

یک داٍر اس  ٍ هَسسِ )داًطگاُ(اس داخل حذاقل استادیاری 
 .خارج اس هَسسِ ٍ دست کن داًطیار است

 جایگسیه اصلی 

دايران 

 داخل

1. 1. 

2. 2. 

 .3 .3 داير خارج

 ي امضاءتاریخ  عاين آمًزضی ي تحصیالت تکمیلی داوطکذٌم               

 تحصیالت تکمیلی داوطگاٌدفاع تًسظ ضًرای پیص مجًز  -ي
 تخصصی ضَرایداٍراى پیطٌْادی ضَرا ایي 

                 را تذٍى تغییز داًطکذُ  تکویلی تحصیالت
 اػالم هی ًوایذ:/ تا تغییز        تِ ایي تزتیة 

 جایگسیه اصلی 

دايران 

 داخل

1. 1. 

2. 2. 

 .3 .3 داير خارج

 ي امضاءتاریخ  مذیر تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ               

 دفاع پیص جلسٍ زمانتعییه  -ط              داوطگاٌ تأییذ معاين آمًزضی ي تحصیالت تکمیلی -ح              تحصیالت تکمیلی ومایىذٌاوتخاب  -ز

 : خاًن/ آقایت تکویلی تحصیال ًوایٌذُ
................................................. 

 تاریخ ي امضاء   مذیرتحصیالت تکمیلی داوطگاٌ

 

 

 

 معاين آمًزضی ي تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ

 
 تاریخ ي امضاء

 

 
 

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

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

 

 رساله دکتری  زادفاع پیش  کاربرگ مجوز

 به نام ايسد دانا

 )الف( يازده – ج  کاربرگ شماره

 

 

 1388ردیثْطت تِ رٍسرساًی ا

 دانشگاه هنر اصفهان
 تحصيالت تكميلي يتمدير

 


