
 

 

 

 مجوز دفاع از طرح نامه -1

............تؼساز ....... ٍاحس را تا .................  رشتِ............................. تِ شوارُ ی زاًشجَیی..................................گَاّی هی شَز ذاًن / آقای .........

تا  ،.... ًیوسال سٌَات توسیس شسُ.......... ًیوسال سٌَات هجاس ٍ ......)حزٍف( گذراًسُ ٍ زارای ساتقِ ......................... )ػسز( ............کل   هیاًگیي

  .تَزُ استًیوسال هزذصی تا احتساب سٌَات  .................... ًیوسال هزذصی تسٍى احتساب سٌَات ٍ..........پززاذت شْزیِ ٍ ....

 اداره آموزش دانشگاه                                     تاریخ،  مهر و امضاء                                                                      
 

                     تا ایي تارید ّیچگًَِ شْزیِ هؼَقِ ًسارز. زاًشجَی ًاهثززُ تا هشرصات تاال،گَاّی هی شَز 

 تاریخ، مهر و امضاء                                            معاون اداری و مالی                                                                                

 مجوز دفاع توسط استادان راهنما  -2

                                      حت ػٌَاى ........................................................................                                            هطالة ػلوی هٌسرج زر طزح ًاهِ پایاى ًاهِ ذاًن / آقای......................................... ت
 اس ًظز استازاى راٌّوا هَرز تأییس تَزُ ٍ زفاع ایشاى اس طزح ًاهِ تالهاًغ است.

 ازگی استاز راٌّوای زاذل )اٍل( ...............................................................       تارید ٍ اهضاء ًام ٍ ًام ذاًَ -1

 ءًام ٍ ًام ذاًَازگی استاز راٌّوای ذارج )زٍم( ...............................................................      تارید ٍ اهضا -2

 تحصیالت تکمیلی دانشکذهتخصصی توسط شورای مجوز دفاع  -3
ا زر رٍس ایي شَرا زر جلسِ هَرخ ......................... ضوي اًتراب اػضاء شَرای سیز تِ ػٌَاى زاٍراى طزح ًاهِ، تارید زفاع اس طزح ًاهِ ر

 ........  اًتراب کززُ است.............................  هَرخ........................  ساػت..................

1-                                                                                                   3-  

2-                                                                                                   4-    

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکذه                  تاریخ، مهر و امضاء                                               

 مجوز دفاع توسط مذیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه -4
............... رشتِ ................... تؼساز ........ ٍاحس را تا گَاّی هی شَز ذاًن / آقای.........................................  تِ شوارُ ی زاًشجَیی......................

 ....... است.ػسل کل................................. گذراًسُ ٍ سٌَات تحصیلی ًاهثززُ تا پایاى ًیوسال................... سال تحصیلی ........

           تاریخ، مهر و امضاء                   ر تحصیالت تکمیلی دانشگاه                  مذی                                                

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه مجوز دفاع توسط معاون آموزشی و -5

                                                                                                                                                              تأییذ معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 اریخ، مهر و امضاءت                                                                                                                                              . 

 

 

 

 دکتری رسالهپیشنهادی طرح نامه  مجوز دفاع از کاربرگ

 به نام ايسد دانا

 )الف( ده -جی کاربرگ شماره

 

 
 دانشگاه هنر اصفهان

 تحصيالت تكميلي مدير 

 

 .......................تارید:

 ......................شوارُ:
 .....................پیَست:



 

 

 

   مشخصات دانشجو: -الف          

 هؼسل: شوارُ زاًشجَیی: ًام ٍ ًام ذاًَازگی:

 رشتِ: گزٍُ: زاًشکسُ:

 : اس طزح ًاهِ تارید زفاع  تؼساز ٍاحس گذراًسُ :                                    :ارشس هسرک کارشٌاسی

 :طزح ًاهِ ػٌَاى

  نظر نهایی درباره طرح نامه -ب

 غیر قابل قبول                حات كلیقابل قبول با اصال                 قابل قبول با اصالحات جسئی               قابل قبول

 هَارز اصالحی زر صَرت اًتراب تجسیس ًظز :

1- 

2- 

3- 

 نام خانوادگی استادان راهنما: نام و -ج
 تارید ،اهضاء ًام ذاًَازگی ًام ٍ -2 تارید ،اهضاء ًام ٍ ًام ذاًَازگی -1

    

 داوران: -د

 اهضاء، تارید .                                    2 اهضاء، تارید .                                     1

 اهضاء، تارید .                                   4 اهضاء، تارید .                                      3

 تأییذ نهایی:

 رئیس زاًشکسُ هؼاٍى آهَسشی ٍ تحصیالت تکویلی زاًشکسُ ًوایٌسُ تحصیالت تکویلی

 اهضاء، تارید اهضاء، تارید اهضاء، تارید

 

 

 ه نام ايسد داناب

 ()ب ده  -جی شماره کاربرگ

 

 

 دانشگاه هنر اصفهان

 مدیر تحصیالت تکمیلی 

 

 

 دکتری رسالهدفاع از طرح نامه پیشنهادی  یصورتجلسه

 ....تارید:.................

 شوارُ:.......................

 پیَست:.....................


