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 آموزش تحصيالت تکميلی-11

  (42-جٍ  42-ج)تِ ٍیژُ  اس گزٍُ (ی دفاعهذارک جلسِ ) ی تحصيالت تکويلیکليِ هذارک هزتَط تِ ًوایٌذُتحَیل -الف

  )چکيذُ فارسی ٍ اًگليسی( پاًشدُ -جچْاردُ ٍ  -ج( اس کارتزگ ّای WORDی الکتزًٍيکی )در قالة ی چاپی ٍ یک ًسخِیک ًسخِتحَیل  -ب

   رسالِکل  ( اسPDFًٍيکی )در قالة ی الکتزیک ًسخِ -د                              دٍاسدُ( -ج کارتزگتسَیِ حساب پژٍّشی )کارتزگ تحَیل  -ج

 موزش تحصيالت تکميلی دانشگبهآمهر و امضبء مسئول                                                                   تحَیل کارت داًشجَیی -د 

 

 گروه آموزشی-1

داًشجَ تِ ایي گزٍُ تذّی 

 مهر و امضبء مدير گروه    .ًذارد

 آموزشی

 دفتر نهبد مقبم رهبری -2

داًشجَ تِ ایي دفتز تذّی 

 مهر و امضبء                 ذارد. ً

خَاتگاُ تسَیِ  تا اهَر -الف

 مهر و امضبءحساب ًوَدُ است. 

 

.............................................تِ  عذدِ ت هثلغداًشجَ ًسثت تِ صٌذٍق رفاُ  -ب

 مهر و امضبء           .استّکار ذیال ٍام تر .......................................حزٍف

 

حساب تا ادارُ تغذیِ تسَیِ   -ج

 مهر و امضبء    .ًوَدُ است

 واحد سمعی بصری دانشگبه -3

       ًذارد. ٍاحذ تذّیایي  داًشجَ تِ

 مهر و امضبء

  از تحصیل انصراف فراغت از تحصیل

  دانشگاه هنر اصفهان دکتري دانشجويان دورهآموزشی فرم تسويه حساب 

 

 به نام ايسد دانا          

 سیسده  -جي شماره کاربرگ
 

 ی اهَال ادارُ -الف

 مهر و امضبء مسئول مربوطه         

 ی علی تي اتيطالةق قزض الحسٌِصٌذٍ -ب
 مهر و امضبء مسئول دوم          مهر و امضبء مسئول اول  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .ًذارد...........................................کارگاُ داًشکذُ....تِ  گًَِ تذّی ّيچ: کبرگبه هب -7
 م و امضبء مسئول کبرگبه نب                                                                                                                           . 

 حوزه معبونت پژوهشی دانشگبه  -9 
زحْا ٍ فعاليت ّای پژٍّشی کِ اس هحل اعتثارات پژٍّشی ٍ حَسُ هعاًٍت پژٍّشی هَرد حوایت قزار گزفتِ است تِ هستٌذات کليِ ط -الف

ّای تحصيالت تکويلی تْيِ گزدیذُ است تِ طَر کاهل ٍ  رسالِهَاد غيز هصزفی کِ اس هحل اعتثار حوایت اس  -ایي حَسُ تحَیل گزدیذ. ب

مهر و امضبء                تحَیل حَسُ هعاًٍت پژٍّشی گزدیذ. رسالِتٌذات هقالِ هستخزج اس هس -جسالن تحَیل ایي هعاًٍت گزدیذ. 

 معبون پژوهشی دانشگبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .ًذاردتِ آسهایشگاُ داًشکذُ....................................... گًَِ تذّی ّيچ: آزمبيشگبه هب -8

 نبم و امضبء مسئول کبرگبه                                                                                                                           . 

 (ITواحد فنأوری اطالعبت ) -4

1-ACCOUNT زًٍيکی علویٍ پست الکت 

 مهر و امضبء   داًشجَ تحَیل گزفتِ شذ. 

ًَع   ....................داًشکذُ ......... فزسًذ ..................... شوارُ داًشجَیی...........................   رشتِ ...............ًام .................... ًام خاًَادگی ..........................

داًشکذُ .............................تاریخ فزاغت         ًيوسال   دارم       ًذارم ،ًِدارم .......... سٌَات هاساد تز یتذّی هالتذٍى شْزیِ       تا شْزیِ        ........ سْويِ ....

 تبريخ  و  دانشجوء امضب                                                  ...... ......................في ّوزاُ........تل /اًصزاف اس تحصيل...........................

 

 مدیر تحصیالت تکمیلی

 اه هنر اصفهاندانشگ

 

       تَرسيِ       هزتياى شاّذ ٍایثارگز     رٍساًِ          شثاًِ-ج

 مهر و امضبء          ل تِ داخلاًتقا       ٍّش هحَرپژ

 روابط عمومی-11
 
 

 مهر و امضبء

 تاریخ: ......................................

 شوارُ: .....................................

 پيَست: ...................................


