کاربرگ شمارهی ب  -دوازده

باسمٍ تعالی

تِ رٍز رظاًی خرداد 1331

کاربرگ تسًيٍ حساب داوشجًيان مقطع کارشىاسی ارشد داوشگاٌ َىر اصفُان
(ييژٌ داوشجًياوی کٍ از ايل بُمه ماٌ  6931ي پس از آن از پايان وامٍ خًد دفاع کردٌ اود)
مدیریت تحصیالت تکمیلی

ایٌجاًة  ...........................................فارغ التحصیل رؼتِ  .......................................کِ در تاریخ  .......................از پایاى ًاهِ خَد دفاع ًوَدُ ام تعذ از اعوال اصالحات
داٍراى ٍ تأییذ تحصیالت تکویلی هثٌی تر تطاتق آى تا آییي ًاهِ ًگارغ تعذاد  .............رظالِ صحافی ؼذُ – دٍرٍ -را در اختیار هَارد زیر قرار دادُ ام.
امضبء دانشجو و تبریخ

 -1ارائِ یک ًعخِ ی الکترًٍیک از رظالِ تِ گرٍُ آهَزؼی.
امضبء و مهر کبرشنبس گروه

 -2ارائِ یک ًعخِ الکترًٍیک از پایاى ًاهِ تِ ّر یک از اظتاداى راٌّوا.
امضبء استبد راهنمبی اول

امضبء استبد راهنمبی دوم

 -3ارائِ یک ًعخِ الکترًٍیک از پایاى ًاهِ تِ ّر یک از اظتاداى هؽاٍر.
امضبء استبد مشبور اول

امضبء استبد مشبور دوم

 -4کٌترل ؼکل ٍ هضوَى تخػ ّای اًگلیعی (ًام داًؽگاُ ،داًؽکذُ ،گرٍُ ،عٌَاى ،چکیذُ ،کلیذٍاشُ ّا) تَظط کارؼٌاض زتاى اًگلیعی

 -5ثثت پایاى ًاهِ در پصٍّؽگاُ علَم ٍ فٌاٍری اطالعات ایراى )(Irandoc

اهضاء اظتاد راٌّوای اٍل

اهضاء اظتاد راٌّوای دٍم

اهضاء اظتاد راٌّوای اٍل

اهضاء اظتاد راٌّوای دٍم

امضبء کبرشنبس زببن انگلیسی

الف -ثثت هؽخصات پایاى ًاهِ در ظایت پصٍّؽگاُ علَم ٍ فٌاٍری اطالعات ایراى تِ ًؽاًی  ٍ ،http://sabt.irandoc.ac.irدریافت کذ رّگیری.
(ترای اطویٌاى از ثثت پایاى ًاهِ ،رقن اٍل کذ رّگیری هی تایعت تا « »2ؼرٍع ؼَد).
کذ رّگیری
ب -پط از صحافی یک ًعخِ چاپی در تحصیالت تکویلی داًؽگاُ هوَْر تِ دٍ هْر ؼَد( .الزم تِ رکر اظت ًعخِ پایاى ًاهِ  ،الساهاً رًگی تاؼذ).
 -6کتببخبنه مرکسی
 -6-1بخش اسنبد و پبیبن نبمه هب

الف -تحَیل یک ًعخِ چاپی هوَْر ؼذُ (الساهاً یک ًعخِ رًگی) ٍ یک ًعخِ الکترًٍیک (در قالة  )pdf ٍ wordاز فایل ّای زیر.
چکیده فارسی(بدين کاربرگ)  -چکیده التیه(بدين کاربرگ)  -فهرست مىدرجات (تمامی فهرست ها)  -فهرست مىابع  -مته کامل پایانوامه
(کامالً مطابق با فرمت چاپی)

ب -تأییذ کذ رّگیری ٍ هؽخصات ثثت ؼذُ در پصٍّؽگاُ علَم ٍ فٌاٍری اطالعات ایراى تَظط ًوایٌذُ داًؽگاُ.
 -6-2بخش امبنت
ج -تعَیِ حعاب کتاتخاًِ دیجیتال.

مهر و امضبء مسئول

سبمبنه

د -تحَیل کارت کتاتخاًِ (در صَرت هفقَد ؼذى ،داًؽجَ هَظف اظت در تواهی کتاتخاًِ داًؽکذُ ّا ،تعَیِ کٌذ)
ّـً -اهثردُ ّیچگًَِ تذّی تِ کتاتخاًِ ًذارد.
مهر و امضبء بخش اسنبد و پبیبن نبمه هب

مهر و امضبء سرپرست کتببخبنه مرکسی دانشگبه

