
 

 

 مجوز دفاع توسط اداره آموزش-1
 

ٍاحس را تا  ....... ............تؼساز.......................رضتِ  ........................ی زاًطجَیی....... تِ ضوارُ ................................... گَاّی هی ضَز ذاًن / آقایالف( 

تا پززاذت  ،ًیوسال سٌَات توسیس ضسُ ..............هجاس ٍسٌَات  .....ًیوسالی ساتقِ ..زارا گذراًسُ ٍ......)حزٍف( .................. )ػسز( ............کل   یاًگیيه

  .تَزُ استتا احتساب سٌَات  هزذصی ًیوسال ..............صی تسٍى احتساب سٌَات ٍ.......... ًیوسال هزذ......ضْزیِ ٍ ....

 .استتحَیل زازُ  هاِّ سِگشارش ًسرِ  ..............گززیسُ ٍ ....آییي ًگارش تِ هْز  ًسرِ گشارش رسالِ هْز ضسُ ............. تؼساز ب(

 اهضاءهْز ٍ   ،تارید                                             ُ            گاازارُ آهَسش زاًط                                                                      

 ISI -تاییذ مقاله علمی پژوهشی  – 2

...... ..................................................................................................گَاّی هی ضَز ذاًن /  آقای  .......................................................  هقالِ تا ػٌَاى................

 ........... تِ چاپ رساًسُ اًس.......................را زر ًطزیِ ................................... .......................................................................

 هْز ٍ اهضاء تارید،                           هؼاٍى پژٍّطی زاًطکسًٌُسجَ کٌتزل ضس               تا ّوا                   هقالِ تِ پیَست هی تاضس اسیک ًسرِ      

 مجوز دفاع توسط اداره رفاه دانشجویان -3

 .است تسَیِ حساب کاهل ًوَزُ ........................................تِ ضوارُ ی زاًطجَیی ........... .........................گَاّی هی ضَز ذاًن/ آقای  

 هْز ٍ اهضاءتارید،                                             هالی-اهَر ازاری                                                                                           

 و مشاور مجوز دفاع توسط استادان راهنما -4

ٍ ًیش هقالِ ........  ......................................................................................... .......... تحت ػٌَاى...........................هطالة ػلوی هٌسرج زر رسالِ ذاًن/آقای 

. ٍ ..................ٍ زفاع ایطاى زر تارید پیطٌْازی ....... ،استهَرز تأییس  اس ًظز ایٌجاًة ............................................................................................................

 . تالهاًغ است.ساػت............

 تارید ٍ اهضاء                           ی زٍم            .استاز راٌّوا2  تارید ٍ اهضاء                        استاز راٌّوای اٍل             .1

 تارید ٍ اهضاء                            .استاز هطاٍر زٍم              4  تارید ٍ اهضاء                     .استاز هطاٍر اٍل                   3

 

 ذهتحصیالت تکمیلی دانشکتخصصی مجوز دفاع توسط شورای  -5
 ایي ضَرا تارید زفاع ًْایی را هَرخ...................تا تزکیة زاٍراى سیز)زاٍراى پیص زفاع (را اػالم هی ًوایس:

 داوران خارج داوران داخل

1. 1. 

2. 2. 

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکذه                           تاریخ، مهر و امضاء               

 

 ز دفاع توسط مذیر تحصیالت تکمیلی دانشگاهمجو-6

.........................................  ی زفاع تزای رسالِ ذاًن/آقایی تحصیالت تکویلی زر جلسِایي هسیزیت ذاًن/ آقای.................................. را تِ ػٌَاى ًوایٌسُ
 زُ است.ًوَاًتراب 

 امضاءمهر و  ،تاریخ                                                ت تکمیلی دانشگاهتحصیالذیرم                 

 رساله دکتری  زادفاع پیش  مجوز کاربرگ

 به نام ايسد دانا

 يازده – ج  کاربرگ شماره

 )الف(

 

 

 ............................تارید:

 ...........................ضوارُ:

 ..........................پیَست:
 دانشگاه هنر اصفهان

 تحصيالت تكميلي مدير

 


