
، قبل از پل هوائي مرقد مطهر حضرت امام-اتوبان تهران: آدرس  55229200-9:، تلفن)ره( قم

فرم تحويل نسخه هاي پايان

 نامه

 دانشگاه آزاد اسالمي

 شهرري)ره(يادگار امام خميني واحد

 شهرري)ره(واحد يادگار امام خميني دفتر پژوهش

و مشاور بعد از مطالعه پايان:7 فرم شماره-1 در اين فرم امضاي،تاييد آنها مبني بر آمادگي براي دفاعو نامه توسط استادان راهنما

و ايشان. باشد اساتيد محترم اخذ گردد كه امضاي اساتيد مجوز دفاع شما مي نفر را به عنوان2بعد از آن به مديرگروه مربوطه مراجعه نماييد

و مشاور اخذ گردد(ور مشخص نمايند دا ).در فرم تسويه حساب نيز امضاي استاد راهنما

شود:"چكيده پژوهشي"فرم-2 و استاد داورتمامي موارد(فرم تايپي كامل پايين برگه در چكيده فارسي.)، به جزتاريخ دفاع، نمره

آن نسخه3)پژوهشي چكيده( بعد از كامل شدن اين فرم.)نامه همان چكيده پايان( تايپ شود و از با(فرمCDبه همراه كپي گرفته شود

شود) Wordنرم افزار .به دفتر پژوهش تحويل داده

و حتماً يك شماره تماس: فرم تسويه حساب-3 نيز در اين فرم براي) ترجيحاً تلفن همراه(درابتدا مشخصات دانشجو كامل شود

راس. موارد ضروري ذكر شود و مشاورپس امضاء استادان .اخذ گردد هنما

اخذ مشاورو بعد از انتقال پرونده از بايگاني به دفتر گروه آموزشي با در دست داشتن فرم تسويه حساب كه امضاي استادان راهنما-4

ميمحترم گرديده است پرونده از لحاظ آموزشي توسط همكاران و بعد از تاييد آموزشي بررسي  به دفتر پژوهش دانشكدهآموزش شود

و فرم با چكيده پژوهشي(هاي كامل شده مراجعه نماييد و امضاي)و فرم تسويه حساب7، فرم شمارهCDهمراه را به اين دفتر تحويل داده

و حسابداري مراجع. مربوطه را اخذ نماييد و تسويه حساب را كامل كنيدهسپس به قسمت صندوق وام .نمائيد

با فرم-5 در، سيمي شده كه داراي)جهت تحويل به استادان داور(ه پايان نامه تايپ شدهنسخدوهاي كامل شده را همراه چكيده فارسي

مي( چكيده انگليسي،ابتدا آن)باشد كه همان ترجمه چكيده فارسي و در انتهاي به دفتر پژوهش دانشكده مراجعه بوده ...، فهرست، منابع

و تاريخ دفاع و ارائه به دفتر پژوهشر20كه(شود تا نامه داوري تنظيم شود .مشخص گردد) وز پس از تكميل فرمها

و حداقلانبعد از تحويل فرم داوري به داور-6 از روز قبل از دفاع جواب داوري پايان4مشخص شده با ايشان در تماس باشيد نامه را

و به دفتر پژوهش دانشكده مراجعه شود تا دعوتنامه اس داور گرفته از.براي روز دفاع تنظيم گردد)رو مشاو(اد راهنماتهاي ضمناً بعد

و به دفتر پژوهش تحويل داده شود و ساعت دفاع، فرم اطالعيه دفاع تكميل شود و مشخص شدن تاريخ .هماهنگي با اساتيد

مي)و داور راهنما، مشاور(هماهنگي با اساتيد-7 د براي روز دفاع به عهده شخص دانشجو و دفتر هيچگونه مسئوليتي ر اين زمينه باشد

.ندارد

از هاي پايان فرم تحويل نسخه-8 ميبرگزاري نامه مربوط به بعد كه جلسه دفاع مي بايست ظرف مدت يك ماه پس از برگزاري باشد

و از پاياننسخه صحافي شده2 جلسه دفاع هر(CDنسخه4نامه نامه باشد كه تمام پايان PDFو يك فايل Wordيك فايلCDدر

و انگليسي با قلم شامل متن و فونت14سايز Times New Romanفارسي و كتابخانه ملي ايران  جهت تحويل به دانشگاه

B-Nazanin در) جهت تحويل به كتابخانه مركزي دانشگاه و تحويل داده فرم اين به ترتيب ذكر شده و امضاهاي مربوطه را اخذ نماييد

شودالفارغ تا پرونده جهت كرده ارائهفرم را به دفتر آموزش كارشناسي ارشد و ارسال .تحصيلي بررسي

 توضيحات دفاع

 تحصيالت تكميلي
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فرم تحويل نسخه هاي پايان

 نامه

 دانشگاه آزاد اسالمي

 شهرري)ره(يادگار امام خميني واحد

 شهرري)ره(واحد يادگار امام خميني دفتر پژوهش

 ----------------- مديرمحترم گروه آموزشي

 --------------------دانشــجوي رشــته ------------------- خــانم/ارشــد آقــاي نامــه كارشناســي شــود پايــان احترامــاً گــواهي مــي

ــوان ــت عن ----------------------------------------------------------------------------------------------------تح

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

و بررسي كامل قرار گرفته است و مورد مطالعه و اشكاالت آن نيز. به اتمام رسيده ب نواقص و  صورت تايپ شدهه تصحيح شده

.براي جلسه دفاعيه آماده است

:و تاريخ امضاء -------------------------: استاد راهنما

:و تاريخاءامض ------------------------: استاد مشاور

 رياست محترم دانشكده

. گردند احتراماً اساتيد ذيل به عنوان داور مشخص مي

از؛معرفي دو نفر داور( و يك نفر استاد خارج )گروه آموزشييك نفر استاد داخل واحد

 ----------------------------------: رشته تخصصي ----------------------------------1

 ----------------------------------: رشته تخصصي ----------------------------------2

 امضاء مدير گروه

7فرم شماره

تحصيالت تكميلي
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 نامه

 دانشگاه آزاد اسالمي

 شهرري)ره(يادگار امام خميني واحد

 شهرري)ره(واحد يادگار امام خميني دفتر پژوهش

 رياست محترم دانشكده

 ........................................................به شماره دانشجويي ...........................................................................سي ارشد رشتهدانشجوي كارشنا .........................................................................اينجانب
و نگارش رساله خود را تحت عنوان  ............................................................................................................................................................................................................................................مراحل تدوين

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

مي)و مشاور(طبق نظر استاد راهنما و آماده دفاع خواهشمند است مقرر فرماييد در مورد تشكيل جلسه دفاع اينجانب. باشم به پايان رسانده
.اقدام مقتضي معمول گردد

 .................................................... ..............................) ترجيحاً شماره همراه(شماره تلفن
 دانشجو امضاء............................................تاريخ�

 قدماتيمفرم تسويه حساب

 تحصيالت تكميلي

از نامه را مطالعه نمـوده، نـامبرده مـي پايان...............................................................................استاد راهنماي دانشجو ...................................................................... اينجانب توانـد
.رساله خود دفاع نمايد

 امضاء استاد راهنما�

مي پايان..................................................................................استاد مشاور دانشجو .................................................................اينجانب تواند از رسـاله نامه را مطالعه نموده، نامبرده
.خود دفاع نمايد

و دوم امضاء استاد مشاور� )در صورت داشتن دو استاد مشاور( اول

شناسي ارشدنظر آموزش كار�
 ندارد/ واحد مانده دارد-1

 ندارد/ احتياج به واحد پيشنياز دارد-2
 نگذرانده است/ واحدهاي پيشنياز را گذرانده-3
 نيست/ مدرك ليسانس در پرونده موجود است-4
 نگذرانده است/ را گذرانده است)ره(وصاياي امامو دروس كامپيوتر-5
 ندارد/ از نظر سنوات آموزشي مشكل دارد-6
 باشد نمي/ مشمول خدمت نظام وظيفه مي باشد-7
 -------------------------------توضيحات-8

تاييد آموزش كارشناسي ارشد

نظر پژوهش دانشكده�
 موضوع پايان نامه به ثبت رسيده است-1

-------------------------- كد پايان نامه
13----/----/----تاريخ اخذ كد

 نشده است/فرم چكيده پژوهشي تحويل داده شده است-2
.ندارد/عنوان پايان نامه با عنوان در فرم الف مطابقت دارد-3
و انگليسي مي باشد-3  نمي باشد/ پايان نامه داراي چكيده فارسي
4-CDنشده است/ه شده استمربوط به چكيده تحويل داد 
 نكرده است/ مديرگروه مربوط دو استاد داور را معرفي كرده است-5
.نشده است/ فرم تسويه حساب با آزمايشگاه تحويل داده شده است-6
 ------------------------------ توضيحات-7

تاييد پژوهش دانشكده

 يه صندوق وامنظر�
دندار/ وام دارد

و امضاء دفتر صندوق وام  مهر
 نظريه حسابداري�

ندارد/ از نظر شهريه بدهي دارد
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 نامه
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 شهرري)ره(يادگار امام خميني واحد

 شهرري)ره(واحد يادگار امام خميني دفتر پژوهش

»پژوهشيچكيده«

 شهرري)ره(يادگار امام خمينيه آزاد اسالمي واحد دانشگا

)به منظور چاپ در پژوهشنامه دانشگاه تهيه شده است نامه پاياناين چكيده(

: نامه عنوان پايان
و نام خانوادگي دانشجو :نام

: شماره دانشجويي
: رشته تحصيلي
: استاد راهنما
: استاد مشاور

):داخلي(داور اول استاد
):خارجي(داور دوم استاد

:نامه كد شناسايي پايان
: نامه تاريخ اخذ كد پايان

/: تاريخ دفاع /9
 ---: نمره پايان نامه

:آدرس
 ): موبايل(شماره تلفن

مي چكيده فوق همان چكيده پايان(:نامهچكيده پايان )باشد نامه

به* با اين فرم مي بايست .تحويل داده شود CDصورت تايپ شده همراه
.در صورت زياد بودن مطالب مي توانيد از پشت برگه استفاده نماييد*
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 شهرري)ره(يادگار امام خميني واحد

 شهرري)ره(واحد يادگار امام خميني دفتر پژوهش

 جلسه دفاعيه

:دانشجو

:رشته

:موضوع

:استاد راهنما

:استاد مشاور

:استاد داور

:ساعت:روز: تاريخ دفاع

: مكان

و سايز .استفاده نماييد24از فونت تيتر

 شهرري)ره(واحد يادگار امام خميني
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 نامه
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الز دانشجوي كارشناسي� م را تحت نظرارشد موظف است تا يك ماه پس از برگزاري جلسه دفاعيه، اصالحات

و نسخه و داور انجام دهد و استادان مشاور .هاي مورد نياز را تهيه به مراكز زير تحويل دهد استاد راهنما

و نام خانوادگي دانشجو  .............................................................................................:يشماره دانشجوي .............................................................................................: نام
 ..........................................................................................................................................................................................: عنوان پايان نامه

:استاد راهنما-١
و نام خانوادگي  ......................................................:امضاء. تحويل اينجانب شدCDك نسخهي .....................................در تاريخ .............................................................................................: نام

:مشاور استاد-2
و نام خانوادگي.الف  .........................................................:امضاء. تحويل اينجانب شدCDك نسخهي .......................................در تاريخ ..............................................................................نام

و انجام اصالحات تاييد شود( داور استادان-3 .)در صورت برطرف كردن نواقص
و نام خانوادگي نا.الف  .........................................................:امضاء .......................................در تاريخ ..............................................................................م

و نام خانوادگي.ب  .........................................................:امضاء.........................................در تاريخ ......................................................................نام

:پژوهش دانشكده دفتر-4
و نام خانوادگي تحويل گيرنده يك پايان كه تمام CDدو عدد(نام 14سـايز Times New Roman قلـمو بـا PDF فايـلو يـك Word فايـل نامه در

)باشد
 ......................................................: امضاء ..................................: تاريخ

:كتابخانه مركزي دانشگاه-5
و نام خانوادگي تحويل گيرنده -B قلـم بـا PDF فايـلو يـك Word فايـل نامـه در يـك پايان كه تمام CD يك عدد+ نامه يك نسخه پايان(نام

Nazanin باشد14سايز(
 ......................................................: امضاء ..................................: تاريخ

درخواسـت بررسـي پرونـده تحصـيلي را جهـتو تعهد مي نمايم تمامي بندها را رعايت نمـوده ............................................................اينجانب: دانشجو-6
.فارغ التحصيلي دارم امورانجام 

 ......................................................: امضاء ..................................: تاريخ

 شهرري)ره(حد يادگار امام خمينيوا


