
 

 

 صَرتجلسِ پیص دفاع پیَست ضَد(تصَیز ) مجوز دفاع توسط اداره آموزش-1
 

ٍاحذ را تا  ....... ............تعذاد.......................رضتِ  ........................ی داًطجَیی....... تِ ضوارُ ................................... گَاّی هی ضَد خاًن / آقایالف( 

تا پزداخت  ،ًیوسال سٌَات توذیذ ضذُ ..............هجاس ٍسٌَات  .....ًیوسالی ساتقِ ..دارا گذراًذُ ٍ......)حزٍف( .................. )عذد( ............کل   یاًگیيه

  .تَدُ استب سٌَات تا احتسا هزخصی ًیوسال ..............صی تذٍى احتساب سٌَات ٍ......... ًیوسال هزخ........ضْزیِ ٍ ....

 .استتحَیل دادُ  هاِّ سِگشارش ًسخِ  ..............گزدیذُ ٍ ....آییي ًگارش تِ هْز  ًسخِ گشارش رسالِ هْز ضذُ ................. تعذاد ب(

 امضاءمهر و  ،تاریخ            ه            گااداره آموزش دانش                                                                                                    

 ISI -علمی پژوهشی  تاییذ مقاالت – 2

 ................................................................................................................................................................................................................ تا عٌَاى اول مقاله
 تا ّواًٌذجَ کٌتزل ضذ                     هقالِ تِ پیَست هی تاضذ اسیک ًسخِ               چاج ضذُ است..... ......................ٍّطی......................ژعلوی پ در ًطزیِ

      ................................................................................................................................................................................................................تا عٌَاى مقاله دوم
 ستگَاّی تِ پیَست ا . ...............................................................هطخصات گَاّی پذیزش  ضوارُ، تاریخ ٍ             دارای گَاّی پذیزش چاج هی تاضذ

                             تا ّواًٌذجَ کٌتزل ضذ                    هقالِ تِ پیَست هی تاضذ اسیک ًسخِ           است.      ........... چاج ضذُ..............................ٍّطی.......ژعلوی پ در ًطزیِ

 مهر و امضاء تاریخ،                       معاون پژوهشی دانشکذه                                                                                                            

 مجوز دفاع واحذ مالی-3

 تا پایاى ًیوسال تا ایي ٍاحذ تسَیِ حساب ًوَدُ ٍ ّیچگًَِ تذّی ًذارد. تا هطخصات تاالتذیٌَسیلِ اعالم هی دارد داًطجَ 

 مهر و امضاءتاریخ،                                  مالی-اداری امور                                                                                                             

 و مشاور مجوز دفاع توسط استادان راهنما -4

.. .................................................................................................................................................................. تحت عٌَاى ًاهثزدُهطالة علوی هٌذرج در رسالِ 

 .استهَرد تأییذ  اس ًظز ایٌجاًة 2تٌذ  هٌذرج ٍ ًیش هقاالت

 و امضاء تاریخ                                       :استاد راٌّوای دٍم .2  تاریخ و امضاء                                    :استاد راٌّوای اٍل .1

 تاریخ و امضاء                                          :استاد هطاٍر دٍم .4  تاریخ و امضاء                                        :استاد هطاٍر اٍل .3

 تحصیالت تکمیلی دانشکذهتخصصی مجوز دفاع توسط شورای  -5

 راى سیز تذٍى تغییز       /  )در صَرت ضزٍرت( تا تغییز       ًسثت تِ جلسِ پیص دفاع تِ تزتیة سیز اعالم هی گزدد:داٍ........... تا یخ..................دفاع ًْایی در تار

 .1 :داور خارج .2 .1 داوران داخل:

 تاریخ و امضاء                                        معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکذه                                                                              

 تحصیالت تکمیلی دانشگاهمجوز دفاع توسط شورای  -6

 :گزددهی تِ تزتیة سیز اعالم پیص دفاع  ًسثت تِ جلسِ       تا تغییز)در صَرت ضزٍرت(  /      تذٍى تغییز   تا داٍراى سیز .............................در تاریخدفاع ًْایی 
 کِ یک داٍر اس خارج اس هَسسِ ٍ دست کن داًطیار است(سِ ًفز عضَ ّیأت علوی در رضتِ هزتَط تا درجِ حذاقل استادیاری : 88آییي ًاهِ دکتزی  8هادُ  3)ّیأت داٍراى طثق تثصزُ 

 .1 : داور خارج .2 .1 داوران داخل:

             .هی گزدد اًتخاب.................. ................... آقای/خاًن رسالًِْایی  دفاع ی جلسِ در تکویلی تحصیالت ی ًوایٌذُ عٌَاى تِ..................................  آقای/ خاًن
        و امضاءاریخ ت                             مذیرتحصیالت تکمیلی دانشگاه                                                                                            

 تحصیالت تکمیلی دانشگاهتاییذ معاون آموزشی و  -7

 و امضاءتاریخ                                                                                            تحصیالت تکمیلی دانشگاه    معاون آموزشی و  

 رساله دکتری  زانهایی دفاع  مجوز کاربرگ

 به نام ایسد دانا

 (ب) یازده – ج  کاربرگ شماره

 

 

 ............................ تاریخ:

 ........................... ضوارُ:

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

 تحصيالت تكميلي مدير

 


