
  

F-0420-11/01 

ورتجلسه اصالح و تحویل رسالهص  
دکتري   

 

   .....................................  : شماره            

    ........................................  : تاریخ           

 صفحه 1از        1: صفحه                 

  بسمه تعالی
  
 ییدانشجو ةبه شمار........................................... .................................. خانم/آقاي دکتري هاي رسالۀ نسخه   

با انجام اصالحات مورد ................. ............گرایش ............................................  در رشتۀ......... .................................
  .  نیاز تحویل گردید

   
 :امضاء:                         تاریخ   ...............................     .............................. نام و نام خانوادگی:  راهنما دتیاسا -1
   )براي هر استاد راهنما رساله Pdf و  Word هاي یکپارچه   ایلحاوي ف رونویسی شده دي سییک   +ه رسالنسخه از  یک( 
    
 :امضاء   :                        تاریخ  ..............................     ............................... نام و نام خانوادگی  :مشاور دتیاسا -2
  ) مشاوربراي هر استاد  هرسال Pdf  یکپارچه   حاوي فایل رونویسی شده دي سیعدد یک (

    
  :امضاء   :                      تاریخ                 ....................................     نام و نام خانوادگی  :مدیرگروه آموزشی -3
 )رسالهPdf   یکپارچه حاوي فایل رونویسی شده دي سیعدد یک (

  
 :امضاء مهر،       :            تاریخ            .............................      م و نام خانوادگینا:  کتابخانۀ مرکزي دانشگاه -4
  .موجود است کتابخانه سایت "راهنماي کاربران"راهنماي مربوطه در قسمت . دشونبارگذاري مرکزي پورتال کتابخانه  در هرسالهاي  فایل الزم است ابتدا* 
 )هرسال Pdf و  Word    یکپارچه  هاي حاوي فایل رونویسی شده دي سی عدد یک و ه رسالنسخه از  یک(

  
 :امضاء مهر،        :            تاریخ                ................................ نام و نام خانوادگی : دانشگاه پژوهشیاداره   -5
 )هرسال Pdf و  Word    یکپارچه  هاي حاوي فایل رونویسی شده دي سیعدد  یک(

  
  :امضاء مهر،        :            تاریخ     ...........................    نام و نام خانوادگی:  تحصیالت تکمیلی دانشگاهاداره   -6

  فرم تعهد اصالت رساله                                اصل تأییدیه هیأت داوران اصل فرم صورتجلسه نتیجه دفاع                          

  نوشته يي دیگررهاافزا ه خود را در نرمرسالدانشجویانی که (ه رسالPdf    و Word  یکپارچه  هاي حاوي فایل رونویسی شده دي سیعدد   یک  

                                                                                                           ).                              نیز ضروري است ها فرم چکیده  wordارائه فایل مزبور  به انضمام  باشند 

   ............................................  رسالهرهگیري اطالعات  دک درج                  ......................................   رسالهرهگیري طرح پیشنهاد کد  درج 

  .صحافی شده، صرفاً جهت کنترل، الزامی استرسالۀ همراه داشتن یک نسخه 

رشته و   -مقطع تحصیلی  –شماره دانشجویی   –نام و نام خانوادگی دانشجو (  : به ترتیب الگوي رونویسی سی دي  -

 ) هرسالعنوان  -گرایش

  . باشد تحویل گیرنده ، توسط افراد حقیقی م و نام خانوادگیبا قید نا اصل و کلیه امضاها باید : تذکر مهم  -


