
 ، دکتری حرفه ای،دکتری تخصصی فرم تحویل نسخه پایان نامه کارشناسی ارشذ                              

 ...............................شوارُ داًشجَیی.....................................داًشجَی رشتِ......................................................................خاًن/آقای:داًشجَ

پس اس اهضا ( عذد6)راٌّوا، هشاٍر،داٍراًجام دادُ ٍ ًسخِ ّای هَرد ًیاس را   ًظز استاد خَد را تحت  پایاى ًاهِ   السم  اصالحات دفاع  اس   پس  هی باشیذ  هَظف

 : اییذ ٍ اهضا هعاٍى پژٍّشی بِ هزاکش سیز تحَیل ًواییذاستاداى فَق ٍ ت

   . تحَیل ایٌجاًب شذ پایان نامه نسخه یک/           /      در تاریخ  .........................................................................................ًام ًٍام خاًَادگی:راٌّوااستاد -1

 :اهضا

 .تحَیل ایٌجاًب شذ یک نسخه پایان نامه      /       /      در تاریخ..................................................................................ًام ًٍام خاًَادگی: استاد هشاٍر اٍل-2

 :اهضا

 .تحَیل ایٌجاًب شذ یک نسخه پایان نامه    /           /      در تاریخ.....................................................................................ًام ًٍام خاًَادگی: استاد هشاٍر دٍم

 :اهضا

چکیذُ -فْزست هٌذرجات -تصَیب ًاهِ-شاهل صفحِ عٌَاى)حاٍی کل هتي پایاى ًاهِ CDًسخِ  یکبِ ّوزاُ    نسخه پایان نامه دو :  کتابخاًِ هزکشی داًشگاُ-3

 14،سایش   ، Timws   New   Roman     ٍ با قلن WORD ٍPDF       بصَرت(هتي کاهل پایاى ًاهِ -ّا

 /    /       تاریخ                                        .................................................................:   ًام ًٍام خاًَادگی تحَیل گیزًذُ

 :اهضا

 (داًشجَیاى دکتزی حزفِ ای ٍ تخصصی دًذاًپششکیبزای )کتابخاًِ داًشکذُ دًذاًپششکی-4

 /      /      تاریخ                                ........................................................................:   ًام ًٍام خاًَادگی تحَیل گیزًذُ

 :اهضا

چکیذُ    چکیذُ فارسی،    تصَیب ًاهِ ،  هشخصات رٍی جلذ پایاى ًاهِ ،)حاٍی هشخصات داًشجَ  CDیک ًسخِ  :کارشناس پژوهشی دانشکذهدفتر-5

 14،سایش  ، Timws  New  Roman   ٍ با قلن  WORD ٍPDF    بصَرت (اًگلیسی

 /     /   تاریخ                              .............................................................................: ًام ٍ ًام خاًَادگی تحَیل گیزًذُ

 :اهضا

 14،سایش ،  Timws  New  Roman    ٍ با قلن WORDٍPDF      حاٍی کل هتي پایاى ًاهِ بصَرت CDیک ًسخِ : کارشناس پژوهشی دانشکذهدفتر -6

 (.ًام ًٍام خاًَادگی ،رشتِ تحصیلی ،تاریخ دفاع   ًَشتِ شذُ باشذ:   هشخصات  کاهل داًشجَ شاهل    CDرٍی  صفحِ  : تَجِ)

 /     /   تاریخ                                   ......................................................................: ًام ٍ ًام خاًَادگی تحَیل گیزًذُ

 :اهضا

فرم تکمیل شذه  ثبت و توصیف پایاى ًاهِ  ٍ  حاٍی کل هتي   CDبِ ّوزاُ  یک ًسخِ   یک نسخه پایان نامه     :دفتر کارشناس پژوهشی دانشکذه-7

 14،سایش Timws New  Romanبا قلن  WORD  ٍPDFبِ صَرت پایان نامه  

 /     /   تاریخ                                  ..........................................................................:  ًام ٍ ًام خاًَادگی تحَیل گیزًذُ

 :اهضا

 .اهضا ّا بِ  کارشٌاس پژٍّشی داًشکذُ تحَیل دادُ شَدایي بزگِ تَسط داًشجَ پس اس تکویل :تذکز


