راَىمای داوشجًیان جُت تحًیل پایان وامٍ
داوشجًی گزامی
جْت تحَیل پایاى ًاهِ رعایت هَارد ریل الساهی است:
 -1جْت کسب اطالعات بیشتر در خصَص ًحَُ تذٍیي پایاى ًاهِ بِ دستَر العول تْیِ ٍ تذٍیي پایاى ًاهِ هٌذرج در سایت
تحصیالت تکویلی بِ آدرس  http:// edu.alzahra.ac.irهراجعِ ًواییذ.
 -2درج عبارت " کلیٍ دستايردَای ایه تحقیق متعلق بٍ داوشگاٌ الزَزا است ".در پایاى ًاهِ الساهی است.
 -3کاربرگ تحَیل پایاى ًاهِ را از سایت تحصیالت تکویلی دریافت ًوَدُ ٍ تاییذ استاد راٌّوای خَد را دریافت ًواییذ.
 -4جْت ثبت اطالعات پایاى ًاهِ بِ سایت ایراى داک بِ ًشاًی  sabt.irandoc.ac.irهراجعِ کردُ ٍ با ارسال ًسخِ ًْایی
کذ رّگیری را دریافت ًواییذ .درهرحلِ بعذ با دریافت تاییدیٍ پذیزش ایراى داک از طریق ایویل خَد ،کِ یک فرآیٌذ
زهاًبر است ( هوکي است  48تا  72ساعت کاری بِ طَل بیاًجاهذ ) بِ تحصیالت تکویلی هراجعِ ًواییذ.
 -5تحصیالت تکویلی داًشگاُ ًسخِ صحافی ٍ سی دی تحَیل ًوی گیرد ٍلی ًسخِ صحافی کتابخاًِ هرکسی قبل از تحَیل
هیبایست بِ تاییذ تحصیالت تکویلی داًشگاُ برسذ.

 -6رٍزّای تحَیل بِ تحصیالت تکویلی داًشگاُ شىبٍ ي چُارشىبٍ از ساعت  8الی  12هیباشذ ٍ
حذاکثر هْلت تحَیل دٍ هاُ پس از تاریخ دفاع است.

بسمٍ تعالی
کاربزگ تحًیل پایان وامٍ داوشجًیان کارشىاسی ارشد ي دکتزی

ًسخِ ّای پایاى ًاهِی صحافی شذُ خاًن .................................داًشجَی هقطع کارشٌاسی ارشذ  /دکتری رشتِ ...........................................بِ
شوارُ داًشجَیی ......................................تَسط افراد ریل دریافت شذ.
ً -1ام ٍ ًام خاًَادگی استاد راٌّوای اٍل..................................................................................... :

اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی استاد راٌّوای دٍم............................................................................... :

اهضاء

تاریخ
تاریخ
ً -2ام ٍ ًام خاًَادگی استاد هشاٍر اٍل............................................................................ :

اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی استاد هشاٍر دٍم........................................................................... :

اهضاء

تاریخ
تاریخ
ً -3ام ٍ ًام خاًَادگی هذیر گرٍُ:

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

اهضاء
تاریخ

 -4یک ًسخِ پایاى ًاهِ جْت ارائِ بِ کتابخاًِ هرکسی هَرد تاییذ قرار گرفت ٍ فایل حاٍی هتي پایاى ًاهِ در دٍ فرهت( ) pdf ٍword
در ساهاًِ هرکس اسٌاد هلی تاییذ شذ.
ًام ٍ ًام خاًَادگی کارشٌاس تحصیالت تکویلی داًشگاُ ........................................................................ :اهضاء
تاریخ

 -5یک ًسخِ پایاى ًاهِ بِ ّوراُ سی دی حاٍی هتي پایاى ًاهِ در دٍ فرهت (  ) pdf ٍwordتحَیل گرفتِ شذ.
ًام ٍ ًام خاًَادگی کارشٌاس کتابخاًِ هرکسی  ....................................................................................................اهضاء
تاریخ
هْر کتابخاًِ هرکسی داًشگاُ

