
 

 :تبریخ                                                  تعالیبسمه                                                                 

 فرم تبییذیه هیئت داوران پبیبن نبمه

  مقبطع مختلف تحصیالت تکمیلی

 عضو محترم هیئت داوران
کبرشٌبسی ارشذ رشته                                /دستیبری /Ph.D  خبًن                              داًشجَی/به اطالع هی رسبًذ جلسه دفبع اس پبیبى ًبهه آقبی

لذا بب تَجه به اًتخبة حضزتعبلی به عٌَاى عضَ هیئت داٍراى ایي پبیبى ًبهه، خَاهشوٌذ .سبعت          بزگشار خَاهذ شذ/      /        در تبریخ        

                                                                                                                   .است هَارد سیز را تبییذ ًوبییذ

ف
دی

ر
 

 اهضبء   تبییذیه ًبم ٍ ًبم خبًَادگی اسبتیذ هحتزم

ضوي تبییذ دریبفت هتي کبهل پبیبى ًبهه، در تبریخ   1

 .فَق الذکز در جلسه دفبع حضَر خَاهن داشت
 

ضوي تبییذ دریبفت هتي کبهل پبیبى ًبهه، در تبریخ   2

 .فَق الذکز در جلسه دفبع حضَر خَاهن داشت
 

ضوي تبییذ دریبفت هتي کبهل پبیبى ًبهه، در تبریخ   3

 .فَق الذکز در جلسه دفبع حضَر خَاهن داشت
 

ضوي تبییذ دریبفت هتي کبهل پبیبى ًبهه، در تبریخ   4

 .فَق الذکز در جلسه دفبع حضَر خَاهن داشت
 

ضوي تبییذ دریبفت هتي کبهل پبیبى ًبهه، در تبریخ   5

 .فَق الذکز در جلسه دفبع حضَر خَاهن داشت
 

ضوي تبییذ دریبفت هتي کبهل پبیبى ًبهه، در تبریخ   6

 .فَق الذکز در جلسه دفبع حضَر خَاهن داشت
 

ضوي تبییذ دریبفت هتي کبهل پبیبى ًبهه، در تبریخ   7

 .فَق الذکز در جلسه دفبع حضَر خَاهن داشت
 

ضوي تبییذ دریبفت هتي کبهل پبیبى ًبهه، در تبریخ   8

 .فَق الذکز در جلسه دفبع حضَر خَاهن داشت
 

ضوي تبییذ دریبفت هتي کبهل پبیبى ًبهه، در تبریخ   9

 .فَق الذکز در جلسه دفبع حضَر خَاهن داشت
 

ضوي تبییذ دریبفت هتي کبهل پبیبى ًبهه، در تبریخ   10

 .فَق الذکز در جلسه دفبع حضَر خَاهن داشت
 

ضوي تبییذ دریبفت هتي کبهل پبیبى ًبهه، در تبریخ   11

 .فَق الذکز در جلسه دفبع حضَر خَاهن داشت
 

ضوي تبییذ دریبفت هتي کبهل پبیبى ًبهه، در تبریخ   12

 .فَق الذکز در جلسه دفبع حضَر خَاهن داشت
 

ضوي تبییذ دریبفت هتي کبهل پبیبى ًبهه، در تبریخ   13

 .فَق الذکز در جلسه دفبع حضَر خَاهن داشت
 

ضوي تبییذ دریبفت هتي کبهل پبیبى ًبهه، در تبریخ   14

 .فَق الذکز در جلسه دفبع حضَر خَاهن داشت
 

 

 

 

 

 


