
 

 

 بسمه تعالی

 راهنمای تنظیم و تحویل سی دی های پایان نامه 

ٍ  9ٍ ّوشاُ تا فشم شواسُ عذد سی دی تِ ششح صیش آهادُ  2تعذاد  ، ّش داًشجَ هَظف است صشف ًظش اص تعذاد سی دی ّای هَسد دسخَاست اساتیذ ساٌّوا ٍ هشاٍس

  :ًوایٌذپژٍّشی تحَیل هذیش اهَس پژٍّشی  1-9

دس لالة فایل ٍسد ٍ پی دی اف تٌظین هَسسِ آهَصش عالی شوس شیَُ ًگاسش پایاى ًاهِ استاًذاسد ول هغالة پایاى ًاهِ تایذ هشاتِ ًسخِ چاپی ٍ تش اساس  -1

 شَد. 

فاسسی ٍ فایل چىیذُ پایاى ًاهِ  ،صفحِ اٍل پایاى ًاهِ (  15) ول پایاى ًاهِ +  فایل پی دی اف دٍ ،) ول پایاى ًاهِ(  ی تایذ حاٍی یه فایل ٍسدّش سی د -2 

ٍ ًشم افضاس عشاحی شذُ تَسظ داًشجَ دس استثاط تا پایاى ًاهِ )دس صَست ٍ ٍسد همالِ چاج شذُ ) دس صَست ٍجَد (   ، پی دی اف) پی دی اف ٍ ٍسد (    اًگلیسی

 تاشذ. ٍجَد( 

وِ هوَْس تِ هْش تا الحاق عىس داًشجَ  ُّوشاتایذ تِ اهضاء داًشجَ ٍ استاد ساٌّوا سسیذُ ٍ ( پژٍّشی  9-1فشم شواسُ ) فشم تىویل شذُ چىیذُ پایاى ًاهِ  -3

 تاشذ. آهَصش است تایذ 

  تاشذ. گَاّی پزیشش همالِ )دس صَست ٍجَد( ٍ صَستجلسِ دفاع اص پایاى ًاهِ  ،تعْذ اصالت پایاى ًاهِ ،تاییذیِ استاد ساٌّوایه پَشِ وِ حاٍی اسىي صفحِ  -4

 تِ هذیش اهَس پژٍّشی هَسسِ تحَیل دادُ شَد. ّوشاُ تا هشخصات روش شذُ دس شىل دسج گشتِ ٍ ّوشاُ تا سی دی ّا سی دی دس لاب پالستیىی  -5

 ّوشاُ تا هشخصات روش شذُ دس شىل صیش تش سٍی سی دی دسج گشدد. تایذ وذ سّگیشی ایشاًذان  – 6

  .پسداًشجَی گشاهی لغفا سی دی خَد سا تا هشخصات روش شذُ تْیِ ٍ فایل ّا سا تِ ایویل حَصُ پژٍّشی هَسسِ آهَصش عالی شوس اسسال ًواییذ 

 .پژٍّشی صادس هیگشدد 11عثك فشم شواسُ  چاج وتاتچِهجَص  تَسظ هذیش اهَس پژٍّشی  فششدُ لَح اصتاییذ
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موسسهجدید آرم   

 موسسه آموزش عالی شمس گنبد

 گروه.......................

 پایان نامه برای دریافت درجه ...............

 ًام داًشجَ:

......................................................  

 شواسُ داًشجَئی: 

......................................................  

.................................سشتِ : .......  

 

 استاد ساٌّوا :

...................................................دوتش   

 استاد هشاٍس: 

.......................................................... 

 وذ ایشاًذان : 

................................................. 

 کد پایان نامه: ...................

 عنوان پایان نامه

 
 

 فصل / سال

  4 راهنمای شماره

 



 

 

 

 

 

 
 شمس گنبد یعال آموزشموسسه 

 

 ......................درجه  افتیدر یبرا نامهانیپا
 

 پایان نامه عنوان
 

 

 نگارش

 آموختهدانش ینام و نام خانوادگ
 

 استاد راهنما

 استاد/ استادان راهنما ینام و نام خانوادگ
 

 

 استاد مشاور

 استاد/ استادان مشاور ینام و نام خانوادگ
 

 (1397 آبان) نامهانیدفاع از پا یدیماه و سال خورش

 
پایان نامه : .............................                 کد ایرانداک : ..............................کد   

 


