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 دانشگاه هنر اصفهان  مقطع كارشناسي ارشدكاربرگ تسويه حساب پژوهشي دانشجويان 

 دوازده -ب ي كاربرگ شماره 94به روز رساني خرداد 

نامه خود دفاع نمودم بعد از اعمال  ....................................... كه در تاريخ ....................... از پاياناينجانب ........................................... فارغ التحصيل رشته 

  زير قرار داده ام.را در اختيار موارد  -دورو –اصالحات داوران و تأييد تحصيالت تكميلي مبني بر تطابق آن با آيين نامه نگارش تعداد ............. رساله صحافي شده 

 امضاء دانشجو و تاريخ 

 ارائه يك نسخه چاپي و يك نسخه ي الكترونيكي از رساله به گروه آموزشي.-1

 امضاء و مهر كارشناس گروه

 امضاء و مهر كارشناس گروه به هر يك از استادان راهنما نامهپايانارائه يك نسخه چاپي از   -2

 امضاء استاد راهنماي اول                   امضاء استاد راهنماي دوم

 نامه به هر يك از استادان مشاور.ارائه يك نسخه چاپي از پايان-3

 امضاء استاد مشاور اول                   امضاء استاد مشاور دوم                                                                                       

 (Irandoc)ثبت پايان نامه در پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران  -4

، و دريافت  http://sabt.irandoc.ac.irپايان نامه در سايت پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران به نشاني ثبت مشخصات  -الف

 شروع شود.) "2"كد رهگيري. (براي اطمينان از ثبت پايان نامه، رقم اول كد رهگيري مي بايست با 

 كد رهگيري

نسخه چاپي در تحصيالت تكميلي دانشگاه ممهور به دو مهر شود. (الزم به ذكر است يك نسخه از پايان نامه ها، الزاماً  دوپس از صحافي  -ب

 رنگي باشد).

 كتابخانه مركزي -5

 بخش اسناد و پايان نامه ها -1-5

 .) از فايل هاي زيرpdfو  wordتحويل دو نسخه چاپي ممهور شده (الزاماً يك نسخه رنگي) و دو نسخه الكترونيك (در قالب  -الف

 

 

 تأييد كد رهگيري و مشخصات ثبت شده در پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران توسط نماينده دانشگاه. -ب

 بخش امانت -2-5

 مهر و امضاء مسئول سامانه              .                                                                       يتالتسويه حساب كتابخانه ديج -ج

 تحويل كارت كتابخانه. (در صورت مفقود شدن، دانشجو موظف است در تمامي كتابخانه دانشكده ها، تسويه كند) -د

 ندارد.نامبرده هيچگونه بدهي به كتابخانه  -هـ

 مهر و امضاء سرپرست كتابخانه مركزي دانشگاه                                                                      مهر و امضاء بخش اسناد و پايان نامه ها             

متن كامل   -فهرست منابع  -فهرست مندرجات (تمامي فهرست ها)  -چكيده التين(بدون كاربرگ)  -(بدون كاربرگ) چكيده فارسي

نامه (كامالً مطابق با فرمت چاپي)پايان  


