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 کاربرگ تعیین استاد راهنما

 
 

 مشخصات دانشجو:

□ومنوبت د     □دوره: نوبت اولنام ونام خانوادگی:.........................................................شماره دانشجویی:...................................  
...............................گروه......................................موسسه:....................................رشته/ گرایش تحصیلی:.........................  

 
 استاد گرامی

از جنابعالی درخواست می شود تا موافقت خویش را با پذیرش مسئولیت استاد راهنمایی اینجانب اعالم فرمائید. بدینوسیله  
 

نام و نام خانوادگی دانشجو:                                                                                                                             

تاریخ و امضاء                                                                                                                             
 

 مدیر محترم گروه آموزشی
موافقت خویش را با درخواست نامبرده اعالم می دارم و انجام تمامی وظایف استاد راهنما را متعهد می گردم. بدینوسیله  

 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                                                                                                            

تاریخ و امضا                                                                                                                            

 مسئول محترم امور پژوهشی موسسه

دانشجوی فوق الذکر تقدیم می گردد.بدینوسیله مراتب تعیین استاد راهنما برای   
 

نام و نام خانوادگی مدیر گروه:                                                                                                                             

تاریخ و امضاء                                                                                                                             

 این فرم در تاریخ ............................با شماره...............................ثیت و در پرونده دانشجو بایگانی گردید.
نام ونام خانوادگی مسئول امور پژوهشی موسسه                                                                                                                             

تاریخ و امضاء                                                                                                                             

 تذکرات ضروری:
 

استاد راهنما، دانشجو موظف است به طور منظم و مستمر با مراجعه به استاد راهنما، موضوع تحقیق خود ا مشخص کند. س از تعیینپ ●  

وطه مجاز انتخاب استاد راهنما) فقط درقالب راهنمای دوم( یا مشاور)ان( از بین متخصصان خارج از موسسه آموزش عالی پیروزان با رعایت مقررات مرب ●

 است.

ثر سه نفر باشند.هر دانشجو جهت انجام پایان نامه می تواند حداکثر دو استاد راهنما داشته باشد و تعداد کل اساتید راهنما و مشاور)با هر ترکیبی( حداک ●  

 
رونوشت مدیر آموزشی و تحصیالت تکمیلی -  

 

 

 



انشگاه نباشندامضا اساتید راهنما و مشاور الزامی است و امضاء"از طرف" پذیرفته نمی شود.در صورتی که هر یک از اساتید یاد شده عضو هیأت علمی این د 1  

 ضمن درج نشانی و شماره تلفن آنان، آخرین حکم کارگزینی آن ها ضمیمه گردد.

تامین لوازم و مواد مصرفی و هزینه خدمات ازمایشگاهی و میدانی)مانند نمونه برداری و انجام ازمایشات(است،عملی  پایان نامه هایی که انجام ان ها مستلزم 2

ن تحصیالت محسوی می شوند.هزینه انجام کلیه ی اموری که جزء وظایف دانشجو محسوب می شود و لوازم مصرفی که تامین انها معموال برای تمام دانشجویا

ا می کند)نظیر تهیه مقاله یا کتاب،نرم افزار،داده یا تکمیل پرسشنامه و...(مالک تجربی بودن پایان نامه یا رساله نیست.تکمیلی ضرورت پید  

 رونوشت: مدیریت تحصیالت تکمیلی موسسه
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 کاربرگ تصویب پیشنهادیه پایان نامه

 دوره کارشناسی ارشد

 

ت دانشجو:مشخصا   

□نوبت دوم    □ل نام و نام خانوادگی: .......................................شماره دانشجویی:......................................دوره: نوبت او   

:.......................................................موسسه...................:............................گروه:.................................................گرایش تحصیلی /رشته    

:.................................................................................................................نشانی و تلفن   

امضاء دانشجو                                                                                                                                         

مشخصات پایان نامه:   

..................................................عنوان فارسی: ................................................................................................................   

...................................................عنوان انگلیسی: ..............................................................................................................   

اولین نیمسال اخذ واحد پایان نامه.....................تعداد واحد...........................            □توسعه ای         □دی بنیا     □نوع پایان نامه: کاربردی    

مشخصات استادان راهنما و مشاور:   

 مسئولیت نام ونام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی/ مرتبه علمی گروه/ دانشکده/ دانشگاه یا موسسه امضاء
 استاد راهنمای اول    

 استاد راهنمای دوم    

 استاد مشاور اول    

 استاد مشاور دوم    
 

رسی و تصویب قرار گرفت.این پیشنهادیه در شورای تحصیالت تکمیلی/ شورای گروه................................در تاریخ.............................مورد بر   

نام و نام خانوادگی مدیر گروه:اعالم می گردد.                              □عملی    □عملی-نظری     □نامه: نظریدر ضمن، ماهیت پایان    

تاریخ و امضاء                                                                                                                                

اطالعات مربوطیشنهادیه در شورای تحصیالت تکمیلی موسسه..........................در تاریخ......................مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و این پ   

به آن در سامانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ثیت و تایید شده است.   

:نام و نام خانوادگی معاون آموزشی موسسه                                                                                                                               

مضاءتاریخ و ا                                                                                                                               



 
 مشخصات دانشجو: 

□نوبت دوم      □ادگی..............................شماره دانشجویی....................رشته...................گرایش..................نوبت اولنام و نام خانو  

.................................................نام استاد یا استادان راهنما.............................................نام استاد یا استادان مشاور...................  
.............................................عنوان پایان نامه.............................................................................................................  

 
 گزارش پیشرفت کار:

پایان نامه:ار خالصه پیشرفت ک  □  

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

مقاالت علمی)چاپ شده، ارائه شده در سمینار، ارسال شده یا تهیه شده( حاصل از کار پایان نامه: □  

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

مشکالت علمی یا اجرایی در روند کار پایان نامه: □   

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

خالصه فعالیت های مورد نظر در ادامه کار: □   

 ..................................................................................................................................................................................  
امضاء دانشجو                                                                                                                              

تاریخ:                                                                                                                              

 ارزیابی اساتید راهنما

□ضعیف          □در حد قابل قبول              □وضعیت پیشرفت کار پایان نامه                                        خوب     
□ضعیف          □در حد قابل قبول             □حضور و فعالیت دانشجو                                        خوب میزان      

.......................................................سایر موارد:.............................................................................................................  
................درصد پیشرفت کار پایان نامه:............................................تاریخ احتمالی دفاع از پایان نامه:.....................  

 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                                                                                                              

تاریخ و امضاء                                                                                                                              
 

 
 

و تحصیالت تکمیلی موسسهمعاونت آموزشی   

رسال می گردد.با سالم،گزارش پیشرفت کار پایان نامه آقای/ خانم............................................................جهت درج در پرونده ا  
 
 

نام و نام خانوادگی مدیر گروه                                                                                                    

تاریخ و امضاء                                                                                   
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 کاربرگ گزارش سه ماهه پیشرفت پایان نامه

 دانشجویان کارشناسی ارشد
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 کاربرگ مشخصات مقاالت ارائه شده جهت برگزاری

 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 
 امتیاز:

 عنوان مقاله:

ا کنفرانس:نام مجله ی  

کنفرانس□علمی مروری و علمی ترویجی   □   پژوهشی -علمی□      IsI        :نوع مقاله□  نویسنده مکاتب: 
□ارائه شده          نام و نام خانوادگی مکاتب: □ پذیرفته شده   

 
 

 امتیاز:

 عنوان مقاله:

 نام مجله یا کنفرانس:

کنفرانس□یجی   علمی مروری و علمی ترو□پژوهشی    -علمی□    ISI□    :نویسنده مکاتب: نوع مقاله 
□ارائه شده       □پذیرفته شده  نام ونام خانوادگی مکاتب:  

 
 

 امتیاز:
 

 عنوان مقاله:

 نام مجاه یا کنفرانس:

کنفرانس  □علمی مروری و علمی ترویجی      □پژوهشی   -علمی□      ISI □  نوع مقاله:   نویسنده مکاتب:  
ام و نام خانوادگی مکاتب:ن   

 
 امتیاز:

 عنوان ثبت اختراع یا جایزه ی خوارزمی:

13تاریخ تایید سازمان علمی پژوهشی ایران:           /            /               13تاریخ ثبت یا جایزه:    /        /      

 
 توضیحات:

 امتیاز کل:
  

 

نام ونام خاموادگی استاد راهنما                                  نام و نام خانوادگی نماینده تحصیالت تکمیلی در جلسه دفاع                                        نام ونام خانوادگی دانشجو          

تاریخ و امضاء                                         تاریخ و امضاء                                                           تاریخ و امضاء              

جدول امتیاز تشویقی پایان نامه های کارشناسی ارشد                                                                                                                       تو ضیحات ضروری:    

حداکثر نمره هر 
احدو  

 مورد تشویقی

5/1  ISI ه پذیرفته شدهالهر مق  

1 ISCعلمی پژوهشی 

25/0 ژوهشیپ-هر مقاله ثیت نام شده علمی   

5/0  هر مقاله علمی مروری یا علمی ترویجی 

5/0  هر مقاله ارائه شده در کنفرانس های داخلی معتبر 

5/0  ثبت اختراع)با تایید سازمان مالکیت فکری( 

5/1 ژوهشی ایران(پ-تایید سازمان علمی ثبت اختراع)با   

5/1 ژوهشی ایران(پ-جایزه خوارزمی و رازی)با تایید سازمان علمی   

  

فرستنده و مکاتب مقاالت می بایستی استاد راهنما باشد 1  

نمره می باشد.2سقف نمرات تشویقی از فعالیت های فوق2  

الت تکمیلیمقاالت باید قبل جلسه دفاعیه به دفتر معاونت اموزشی/تحصی3  

 ارائه و در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران تایید گردد.

سقف امتیاز تشویقی بابت کنفرانس ها حداکثر یک نمره است.*4  

امتیازات جدول مقابل توسط نماینده تحصیالت تکمیلی تایید می شود.5  

 



   
 مدیر گروه محترم 
 با سالم و احترام؛

..............به شماره دانشجویینظر به این که آقای/ خانم.............................دانشجوی کارشناسی ارشد رشته..............................................     
دفاع از پایان نامه اعالم آمادگی نموده است، ضمن تأیید مراتب و ارسال یک نسخه از پایان نامه نامبرده تحت عنوان... ................................ جهت     
قررات آموزشی،صورت مغایرت با م .........................................................................................................به اطالع می رساند در     
نامبرده حداکثر تا تاریخ............................از پایان نامه خود دفاع خواهد نمود.     

 
د راهنما:نام و نام خانوادگی استا                                                                                                                                   
تاریخ و امضاء                                                                                                                                   

 
 مدیر محترم تحصیالت تکمیلی موسسه

 با سالم واحترام؛
ده طبق مواد آئین نامه آموزشی اقدام و نتیجه امر را گزارش نمائید.خواهشمند است نسبت به بررسی وضعیت تحصیلی نامبر         

 
نام و نام خانوادگی مدیر گروه:                                                                                                                                   

تاریخ و امضاء                                                                                                                                   

 مدیر محترم گروه

 با سالم و احترام؛
 

.در سیستم وارد نشده است...............نمره درس □ .                                                                      نمره تمام دروس در سیستم وارد شده است □  
طی می باشد.دانشجو اخراج مشرو □.                                                                                 دانشجو اخراج مشروطی نمی باشد □  

عنوان پایان نامه با پیشنهادیه مطابقت ندارد. □                                 یه مصوب دقیقا مطابقت دارد.        عنوان پایان نامه با پیشنهاد □  

فرم تمدید سنوات نیمسال.........در پرونده دانشجو نمی باشد □فرم های تکمیل شده تمدید سنوات در پرونده ی دانشجو قرار دارد.                              □  

فرم های گزارش پیشرفت پایان نامه درپرونده دانشجونمی باشد □ایان نامه در پرونده دانشجو قرار دارد.                        فرم های گزارش پیشرفت کار پ □  

 
 
 

□مجاز نمی باشد □وضعیت تحصیلی دانشجوی نامبرده بررسی گردید و براساس موارد فوق،برگزاری جلسه دفاعیه مجاز می باشد  

 
 

 
 

ر تحصیالت تکمیلی موسسهنام ونام خانوادگی مدی  
 تاریخ و امضاء
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 کاربرگ اعالم آمادگی دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد
اری جلسه دفاعیهبرای برگز  

 



 ترکیب هیأت داوران به صورت زیر است:

 استاد/ اساتید راهنما)استاد راهنمای اول رئیس جلسه(:حضور در جلسه الزامی است.-1

 استاد/ اساتید مشاور-2

 اتید داور پایان نامه بر اساس مفاد آیین نامه تحصیالت تکمیلی اس-3

فاع می تواند با *در صورتی که پایان نامه دارای دو استاد راهنما در جلسه دفاعیه الزمی است. در موارد خاص و موافقت کتبی استاد راهنمای غایب، جلسه د

 حضور یکی از اساتید راهنما برگزار شود.

 حضور استاد/ اساتید مشاور می تواند رسمیت یابد. *جلسه دفاعیه بدون

 به جز افراد پیشنهادی توسط استاد راهنما را به عنوان اعضای هیأت داوران انتخاب نماید.

 

 
 

 

 

 کاربرگ تعیین داوران، ناظر و تاریخ دفاع دانشجوی

 دوره کارشناسی ارشد
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 معاون محترم آموزشی موسسه 
 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته..............................................با سالم واحترام، به اطالع می رساند برابر نظر استاد راهنما، پایان نامه خانم/ آقای................................ 

 راهنما در خصوصپیشنهاد استاد محترم ...................آماده دفاع می باشدشماره دانشجویی...................................تحت عنوان................................................................... 

 رفت.تاریخ برگزاری و اعضای هیأت داوران در جلسه مورخ.........................کمیته تحصیالت تکمیلی گروه به شرح ذیل مورد تأیید قرار گ 

 تاریخ پیشنهادی دفاع : .............................. 

 دانشگاه محل خدمت/ گروه نام ونام خانوادگی عنوان

   هنمای اولاستاد را

   استاد راهنمای دوم

   استاد مشاور اول

   استاد مشاور دوم

   داور داخلی/ خارجی

   داور خارجی/ داخلی

 گی مدیر گروه :نام و نام خانواد                                                                                                                              
 تاریخ و امضاء                                                                                                              

 مدبریت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی موسسه 

 خصوص اقدام مقتضی معمول فرمایند. با سالم و احترام،ضمن تأیید مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمائید در این 

 :نام ونام خانوادگی معاون آموزشی موسسه                                                                                                                  
 تاریخ و امضاء                                                                                                                              

 نظر کارشناس تحصیالت تکمیلی موسسه: 
 □...............................................................امکان پذیر نیست..........................دفاع از پایان نامه/ رساله به علت:............................................................................................ 

 □ت.بر اساس مقررات انجام دفاع از پایان نامه/ رساله در تاریخ پیشنهادی...................................................بالمانع اس 
 آقای............................................از گروه...............................................انتخاب گردید. /در ضمن، ناظر تحصیالت تکمیلی پایان نامه، خانم 

 تحصیالت تکمیلی ثبت گردید.خانه آموزش/ این فرم در تاریخ...................................با شماره...........................................................در دبیر 

 نام ونام خانوادگی کارشناس تحصیالت تکمیلی:                                                                                                                           

 تاریخ و امضاء                                                                                                                           



 

 
 

 
اسکان داوران مدعو □           

 
ناهار شام( صبحانه) پذیرایی □           

 

نقلیه □         

 
خق الزحمه داوری) در قالب یک فقره چک به تاریخ قبل از جلسه دفاع( □         

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه:                                                                                          
 

تاریخ و امضاء                                                                                          
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کاربرگ تعیین زمان و مکان دفاع از پایان 
 نامه

 
 

 
 

      مدیریت محترم اداری موسسه آموزش عالی پیروزان
 

      با سالم واحترام
 

        با توجه به برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم/ آقای ................................. در تاریخ.....................ساعت..............................
  

        خواهشمند است هماهنگی های الزم به شرح ذیل مبذول گردد.
 

        □ مکان برگزاری

 

        □ تهیه بلیط رفت و برگشت داوران مدعو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربرگ ارزشیابی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

 
 

د محترم خانم/ آقایاستا      

.......تحت........................خواهشمند است نظر خود را در مورد پایان نامه کارشناسی ارشد خانم/ آقای............................دانشجو رشته............    

................................................................................................عنوان:..........................................................................    

به راهنمایی خانم/ آقای دکتر.........................................................با تکمیل جدول زیر اعالم فرمائید.    

ای ارزشیابیمعیار ه حداکثر نمره نمره کسب شده مالحظات  ردیف 

 1 محتوا و سطح علمی 6  

 2 نوآوری و داشتن ارزش علمی یا کاربردی 5  

 3 تسلط بر موضوع و نحوه ارائه پایان نامه در جلسه دفاعیه 4  

  5/3  4 نحوه تدوین مطالب و اطالعات و حسن نگارش 

  5/18  جمع 

 

به عدد:                                       به حروف:                5/18مجموع نمرات از                                  

 

نام و نام خانوادگی داور/ راهنما/ مشاور:                                                                             

تاریخ و امضاء                                                                             

 اصالحاتی که باید در ویرایش نسخه نهایی پایان نامه انجام گیرد:

1.....................................................................................................................................................................................  

2....................................................................................................................................................................................  

3....................................................................................................................................................................................  

4...................................................................................................................................................................................  



  
 

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی آقای/ خانم..................................         
 

ته/ گرایش............................................دانشجوی کارشناسی ارشد رش         
  

...................................تحت عنوان:...................................................................................................................        
 

ا حضور اعضای هیأت داوران ) به شرح ذیل( تشکیل گردید.ب 13در تاریخ   /     /            
 

مورد             پس از ارزیابی توسط هیأت داوران،پایان نامه با نمره : به عدد                       به حروف                     ودرجه                  
 

تصویب قرار گرفت.       
 
 

 استاد راهنمای اول

    
 استاد راهنمای دوم

    
 استاد مشاور اول

    
 استاد مشاور دوم

    
 داور اول

    
 داور دوم

    
 نماینده تحصیالت تکمیلی
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 کاربرگ صورتجلسه دفاع از پایان نامه

 دوره کارشناسی ارشد

 

 سمت              نام و نام خانوادگی رتبه علمی امضاء
    



 
م دانشکده...........................ریاست محتر     
با سالم و احترام؛     
رشناسی ارشدبدین وسیله گواهی می شود جلسه دفاع از پایان نامه تحصیالت تکمیلی آقای/ خانم.....................................دانشجوی مقطع کا     
ر تاریخ................با حضور هیأت داوران مندرج در جدول ذیل انجام شد. خواهشمند است رشته...........................گرایش..................د     
مراتب به نحو مقتضی به مدیریت محترم مالی دانشگاه اعالم گردد.     

نوادگی نماینده تحصیالت تکمیلی:نام ونام خا                                                                                                   

تاریخ و امضاء                                                                                                   

                                                                                  
شماره:                                                                                                                                                                

تاریخ:                                                                                                                                                                
مدیریت محترم مالی دانشگاه   
 

با سالم و احترام؛   
خواهشمند است نسبت به تسویه حساب مبلغ پرداختی جهت داوری پایان نامه فوق مطابق مقررات اقدام نمائید.   

                                                            
نام ونام خانوادگی رئیس موسسه:                                                                                                                 

ءتاریخ و امضا                                                                                                                 

 
 

 این قسمت توسط هیأت داوران تکمیل شود نام ونام خانوادگی داور مرتبه علمی امضاء تاریخ
 مبلغ..........لاير به اینجانب تحویل گردید.    

 مبلغ..........لاير به اینجانب تحویل گردید.    

 مبلغ..........لاير به اینجانب تحویل گردید.    

اینجانب تحویل گردید. مبلغ..........لاير به      

 

 این قسمت توسط ناظر تحصیالت تکمیلی تکمیل شود   نام ونام خانوادگی نماینده تحصیالت تکمیلی       امضاء تاریخ
 مبلغ............لاير به اینجانب تحویل گردید.   
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 کاربرگ صورتجلسه مالی دفاع از پایان نامه

 
 دوره کارشناسی ارشد

 



 

 

 

 

  

 کاربرگ ارزشیابی نهایی پایان نامه دانشجوی

دفاع دوره کارشناسی ارشد در جلسه   

 

 مدیر محترم تحصیالت تکمیلی موسسه

 با سالم و احترام

عالم می گردد.ا در ساعت.........روز............مورخ...............برگزار گردید.بدین وسیله نتیجه این جلسه به شرح زیر جهت استحضار و اقدام مقتضی  

 نمره استادان راهنما نمره)عددی( نمره)حروف(
 راهنمای اول  

 راهنمای دوم  

 معدل نمرات مشاورین  

 داور اول  

 داور دوم  

نمره( 5/18معدل نمره)از    

 نمره فعالیت های پژوهشی و گزارش سه ماهه  

 جمع  
 

 ارزشیابی پایان نامه

о            :و امتیاز:            (                     قبول)با درجهо                       دفاع مجددоغیر قابل قبول  

(15-99/14قابل قبول) 4(             17-99/16خوب) 3(                  18-99/18بسیار خوب) 2(                      20-19عالی) 1  

دفاع دانشجو نظر نماینده تحصیالت تکمیلی موسسه در جلسه  

о .کلیه اعضای هیأت داوران در تمام مدت برگزاری جلسه دفاع در جلسه حضور داشتند  

о .جلسه دفاع رأس ساعت شروع و طبق برنامه خاتمه یافت  

о .بازبینی رساله و بررسی شکل ظاهری آن از نظر تایپ،فصل بندی،صفحه عنوان،چکیده فهرست ها و...انجام شده و ایرادی نداشت  

оو جلسه آزاد بود،پرسش و پاسخ انجام شد.ج  

تحصیالت تکمیلی: :                                                                                                  نام و نام خانوادگی نمایندهسایر موارد  

تاریخ و امضاء                                                                                                                  

 به یاری خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد خانم/ آقای.......................به شماره دانشجویی..........................رشته...........

 گرایش تحصیلی.............................گروه...............................موسسه......................تحت عنوان........................................................



 
ا کنندگانبدینوسیله گواهی می شود که پایان نامه کارشناسی ارشد نامبرده به اتمام رسیده و مورد بررسی کامل قرار گرفته است . بر این اساس، امض    
  
ه و رفع همه نواقص و اشکاالت آن،تکثیر و صحافی آن را بالمانع می دانند.ذیل،ضمن تأیید کامل بودن متن پایان نام   
 

 سمت نام ونام خانوادگی تاریخ امضاء
    

 استاد راهنمای اول

    
 استاد راهنمای دوم

    
 استاد مشاور اول

    
 استاد مشاور دوم

    
 داور اول

    
 داور دوم

    
 نماینده تحصیالت تکمیلی
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کاربرگ تأیید اصالحات پایان نامه 

 کارشناسی ارشد

 
 

 مشخصات دانشجو
 

   نام ونام خانوادگی:.................................شماره دانشجویی:.....................................دوره: نوبت اول □  نوبت دوم □

 
   رشته/ گرایش تحصیلی:..........................گروه:..................................................موسسه:.............................

 
   عنوان پایان نامه:...........................................................................................................................................................



 
 
 
 

 

 چکیده پایان نامه      14

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

:چکیده         

          
واژه(  300)حداکثر          

              

گرایش-رشته  نام و نام خانوادگی 

 مقطع تحصیلی: تاریخ فراغت از تحصیل:......

 استاد راهنما: استاد مشاور:

 
 
 

 عکس

 عنوان

 
 

Title(Times New Roman) 



 مشخصات دانشجو:

□نوبت دوم  □........................شماره دانشجویی:..............................دوره: نوبت اول نام ونام خانوادگی:  

روه:...........................دانشکده:..................................رشته/ گرایش تحصیلی:..................گ  
.........................................عنوان پایان نامه:............................................................................................................  

 
یان نامه ثبت شده در سایت پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران:.............................................کد رهگیری پا   
حقیقاتی اینجانب نیز بدینوسیله گواهی می شود نامبرده یک جلد از پایان نامه خود را به اینجانب به عنوان استاد راهنمای اول تحویل نموده و با آزمایشگاه ت   
تسویه حساب نموده است.   

نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول:                                                                                                         

تاریخ و امضاء                                                                                                          
حقیقاتی اینجانب نیزبدینوسیله گواهی می شود نامبرده یک جلد از پایان نامه خود را به اینجانب به عنوان استاد راهنمای دوم تحویل نموده و با آزمایشگاه ت   
تسویه حساب نموده است.   

نام ونام خانوادگی استاد راهنمای دوم:                                                                                                        

تاریخ و امضاء                                                                                                            
را به اینجانب به عنوان استاد مشاور تحویل نموده و با آزمایشگاه تحقیقاتی اینجانب نیز تسویه بدینوسیله گواهی می شود نامبرده یک جلد از پایان نامه خود    
حساب نموده است.   

نام ونام خانوادگی استاد مشاور:                                                                                                        

تاریخ و امضاء                                                                                                         
بدینوسیله گواهی می شود نامبرده موارد زیر را جهت نگهداری در بایگانی به دفتر گروه تحویل داده است:   

چکیده فارسی و انگلیسی و فرم تکمیل شده  Word ،اسکن فایل صورتجلسه دفاع،عکس پرسنلی دانشجو، فایلکل پایان نامه PDF یه فقره لوح فشرده شامل فایل    
اطالعات فردی و آلبوم فارغ التحصیالن   

نام و نام خانوادگی مسئول دفتر گروه:                                                                                                        

تاریخ و امضاء                                                                                                        

بدینوسیله گواهی می شود نامبرده موارد زیر را برای الصاق به پرونده فراغت از تحصیل تحویل داده است:   

چکیده فارسی و انگلیسی و فرم تکمیل شده  Word PDF ل پایان نامه،اسکن فایل صورتجلسه دفاع،عکس پرسنلی دانشجو،فایلک یک فقره لوح فشرده شامل فایل   

اطالعات فردی و آلبوم فارغ التحصیالن   
س پژوهشی دانشگاه:نام و نام خانوادگی کارشنا                                                                                                        

تاریخ و امضاء                                                                                                        

بدینوسیله گواهی می شود که نامبرده موارد زیر را به کتابخانه مرکزی دانشگاه تحویل داده است:   

ری در کتابخانه مرکزییک جلد پایان نامه برای نگهدا □   

یک جلد پایان نامه و یک فقره لوح فشرده جهت ارسال به پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران □   

بررسی تأیید اطالعات ثیت شده در پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران □   

                                                   
نام ونام خانوادگی مسئول کتابخانه دانشگاه:                                                                                                        

تاریخ و امضاء                                                                                                        
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 کاربرگ تحویل پایان نامه
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هد نامه اصالت اثرفرم تع  

 

                اینجانب............. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته........................به شماره دانشجویی.............................................که
 

                از پایان نامه خود تحت عنوان......................................................................................................................
 

                در جلسه مورخ...............در حضور هیأت داوران دفاع نموده ام،متعهد می شوم که در استفاده ار منابع و مأخذ استفاده شده اعم  از
 

                پایان نامه،مقاالت،طرح های پژوهشی،گزلرش سازمان ها و منابع اینترنتی داخلی و خارجی،رعایت امانت را نموده و مطابق آیین نامه 
  

               در بخش های مختلف با راجاع داخل متن و درج در بخش منابع و مأخذ حقوق معنوی نویسندگان را رعایت نموده ام.بدیهی است اگر در 
   

              هر مرحله،این پایان نامه از مصادیق سرقت علمی تشخیص داده شود، مطابق مقررات، موسسه آموزش عالی پیروزان از صدور گواهی 
 

              فراغت از تحصیل اینجانب خودداری نموده و یا نسبت به ابطال گواهی فراعت از تحصیل اینجانب اقدام نماید.
 
 
 
 
 
 
 

                            نام و نام خانوادگی دانشجو:                                               نام نام خانوادگی نماینده تحصیالت تکمیلی:
 

                              تاریخ و امضاء                                                                      تاریخ و امضاء



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

71  

 
 
کاربرگ اعالم نظر داوران در خصوص 

 پایان نامه

 
 

 
 

 مدیریت محترم گروه.............................................
 

ان نامه بالمانع است.دفاع از پای □     

     

دفاع از پایان نامه به دالیل زیر امکان پذیر نیست. □     

 
    1-..................................................................................................................................................................  

 
    2-..................................................................................................................................................................  

 
    3-..................................................................................................................................................................  

 
 

ام و نام خانوادگی داور:ن                                                                                                                   
اریخ و امضات                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 داور محترم.......................................

..

 
 با سالم و احترام:

 
 ضمن تشکر از قبول زحمت داوری پایان نامه آقای/خانم ..............................

 
..............................................................................................................  با عنوان..............................................

 
 خواهشمند است نظر نهایی خویش را اعالم فرمائید.

                                                                                                                   نام و نام خانوادگی مدیر گروه:
                                                                                                                   تاریخ و امضاء


