
  نکات الزم دیگر جهت انجام  امور فارغ التحصیلی: 
 Word دیگر فایل و رساله/ نامه پایان pdf adobe یکی که فایل دو حاوي یک هر که  CDعدد یک -1

 پایان pdf adobe فایل فقط حاوي  CDو یک عدد  باشدرساله  / نامه پایان  یکپارچه و باال به 2000
گروه دوم به  CDاول به همراه صحافی پایان نامه / رساله به کتابخانه مرکزي و   CDنامه / رساله باشد. (  

  ) شود تحویل داده آموزشی مربوطه
  .باشد انگلیسی چکیده و فارسی چکیده حاوي باید رساله  /نامه پایان -2
  . باشد دفاع صورتجلسه عین باید جلد روي در نامه پایان /رساله عنوان -3
  .است الزامی نامه پایان /رساله در دفاع صورتجلسه کپی نمودن ضمیمه -4
بعد از صفحه عنوان رساله /پایان  نامه پایان یا رساله اصالت تعهدنامۀضمیمه نمودن فرم تکمیل شده  -5

  نامه در صحافی نهایی.
 و فارسی عنوان صفحه داخل ولی شود ثبت نباید مشاور استاد اسم نامه پایان /رساله جلد روي -6

  .گردد می   ثبت مشاور اسم انگلیسی
 زبان به آن چپ سمت و فارسی زبان به نامه پایان /رساله جلد راست سمت باید ها رشته کلیه براي -7

  .باشد انگلیسی
  .شود نمی درج نامه پایان /رساله عنوان صحافی) شیرازه(عطف قسمت در -8
  .باشد مشکی کتابخانه مرکزي  براي نامه پایان صحافی جلد رنگ -9

 مشخصات تمام و شود شروع دو عدد با که داك ایران سایت از پذیرش شده رهگیري کد یادداشت -10
   و  نامه پایان pdf adobe شده زیب فایل باید فوق کد گرفتن براي( ..باشد دفاع صورتجلسه مطابق  آن

Word 2000 شود ارسال فوق سایت به نامه پایان /رساله  باال به(.  
 چکیده از کپی برگ یک انگلیسی زبان رشته دانشجویانفقط براي .( فارسی چکیده از کپی برگ یک -11

  )انگلیسی
براي زمان  ملی از هر کدام از شعب بانک ملی کشور(به نام تمبرمتفرقه) بانک از تومانی 1000 تمبر -12

  دریافت گواهی موفقت تحصیلی
  .است شده ثبت حساب تسویه فرم در الزم مدارك سایر -13


