
ع از پایان غ التحصیلی دکتراراهنماي دفا  نامه و مراحل فار

 اصالحات انجام" و" نامهپایان اصالت و صحت يتاییدیه" هايفرم همراه (به مجوز دفاعدریافت فرم  -1
هاي پروژه به اساتیدراهنما، مشاور و یل نسخهاز تحصیالت تکمیلی دانشکده و تحو ")حساب تسویه

 .داور
ترتیب سلسله مراتب اداري و نیز هماهنگی تاریخ با احتساب اینکه پس از انجام تمام تکمیل امضاء به  -2

 روز قبل روي تابلو نصب شود. 15هاي دفاعیه باید این امور اطالعیه

 از آقاي شفیعی (مستقر در واحد آموزش کارشناسی دانشکده) جهت روز دفاعرزرو اتاق  -3

  دریافت امضاء مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده -4
 به تحصیالت تکمیلی دانشگاه و دریافت مجوز از آن حوزه یک هاي بندتحویل فرم -5

 مربوطه  به شرح زیر:  CDتهیه اطالعیه و -6

به ( ویان و با هماهنگی تحصیالت تکمیلی دانشکدهج) توسط دانش369ه (فرم یهاي دفاعاطالعیه -
 نسخه) 4تعداد 

- CD   نگلیسی با قالب ها به دو زبان فارسی و احاوي فایل اطالعیه word  وpdf عکس دانشجو  و 

 

 تکمیل فرم تایید انجام اصالحات پروژه به ترتیب زیر:  -1*

 الف) دریافت فرم از سایت دانشکده و تکمیل فرم توسط دانشجو(فرم بصورت پشت و رو پرینت گرفته شود).

امه به نحاوي مطالب پایان CDنامه) و یا ناساس آیین نامه نحوه نگارش پایاهاي پروژه (بر ب) تحویل نسخه
 هاي کامپیوتري به استاد راهنما و اخذ امضاءاضافه برنامه

 به کتابخانه دانشکده CD به همراه یکتحویل یک نسخه پروژه   -2 

 تحویل فرم تکمیل شده به تحصیالت تکمیلی دانشکده  -3*

 دانشگاه باید داراي مشخصات زیر باشد:هاي ارائه شده به کتابخانه دانشکده و CD توجه:

 داراي قاب با مشخصات تایپ شده برروي آن مطابق شکل زیر -

 
 



 
 

                                                                        
 پایان نامه دکترا

 
 عنوان:

 استاد راهنما:
 دانشجو:

 شماره دانشجویی:
 

 ماه ....... سال........
 

 
 
 pdf و word فرمت با نامهپایان قسمتهاي تمام فایل -
 و "نامه پایان اصالت و صحت تاییدیه" عالوه به"هیات داوران جلسه تاییدیه" فرم اسکن -
 .باشد رسیده زیربط افراد امضاء به موارد تمام در که" نامه پایان از برداري بهره مجوز"
 …Times  یا  Arial و فارسی تایپ براي  Zar یا و  B nazanin  14 فونت از استفاده -

  انگلیسی تایپ براي
 

به تحصیالت  مدارك فارغ التحصیلیتذکر: تحویل مدارك ستاره دار به همراه فرم تعهد جهت ارسال  •
 تکمیلی دانشگاه الزامی است.

 
 
 
  


