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 گرامی آموخته دانش

 التحصیلی الزامی است:رساند اجرای تمامی مراحل و ضوابط زیر جهت انجام امور فارغبه استحضار می

 پس از تاریخ دفاع نسبت به انجام امور مربوط اقدام نمایند. )شش( ماه 6دانشجویان به مدت حداکثر  .1

اس تن را بر اسداده و م انجامراهنما نامه اعالم نمودند، زیر نظر استاد محترم را که داوران در جلسه دفاع جهت اصالح پایانمواردی  .1

 .نماینددر سایت دانشگاه( ویرایش دریافت نامه )قابل نامه نگارش پایاناصول شیوه

 .نمایند تأیید استاد راهنما رسانده و امضای ایشان را دریافت نامه بههمراه با نسخه نهایی پایانبرگه اصالحات را  .2

ت الکترونیک زیر ارسال همراه با برگه اصالحات امضاء شده، به آدرس پس pdfو   wordنامه را در دو نسخه فایل نسخه تأیید شده پایان .3

 :نمایند
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ا از ه(، نتیجه ریت دانشگادر سادریافت نامه )قابل نامه نگارش پایاناصول شیوهبر اساس  نامهواحد تحصیالت تکمیلی، پس از بررسی پایان .4

الکترونیک  ه آدرس پستام داده و فایل را مجدد بها را انجت وجود موارد اصالحی، آنطریق پست الکترونیک اطالع خواهد داد. در صور

 .نمایندفوق ارسال 

 نامه:پس از دریافت تأیید از کارشناس تحصیالت تکمیلی مبنی بر نگارش اصولی پایان .5

a.   نامه اصول شیوهرا مطابق نموده و آنتهیه  را نامه خودیک نسخه چاپ شده از پایان مقطع کارشناسی ارشددانشجویان

 . صحافی نمایند در سایت دانشگاه(دریافت نامه )قابل نگارش پایان

b.  در دو نسخه  را نامه خودپایان فایل  مقطع کارشناسیدانشجویان word  وpdf ط به بخش عملی ، همراه با مستندات مربو

 ند. یدی( کپی نماویدی )یا دی)در صورت وجود( درون یک سی

 ودریافت دانشگاه  سایت )تارنمای(از وبرا  "نامهتحویل پایان"و  "التحصیالن( فارغ حساب تسویه تحصیل )فرم از فراغت"های فرم .6

 د.ننمایتکمیل 

 د.نرا به امضا و تأیید ایشان برسان "نامهتحویل پایان" )کاربرگ( پس از هماهنگی با استاد راهنما، فرم .7

مقطع یان دانشجونامه )نسخه چاپ و صحافی شده برای یک نسخه از پایانهای تأیید شده مذکور و همراه با فرمدانشجویان،  .8

چنین هم و(، کارشناسیبرای دانشجویان مقطع  pdfو  word نامه در دو نسخه دی حاوی فایل نهایی پایانسی ،کارشناسی ارشد

 د.ننمایمراجعه آموزش دانشگاه به واحد ، کارت دانشجویی
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