
 
 

 نامهپایان ارائه و تنظیم راهنمای

 

 .نمایید آماده و تنظیم موسسه سایت در شدهارائه( تمپلیت) یالگو اساس بر را خودنامه پایان 

 رازنظ  نامهپایان" متن امضای و نگارش و موسسه سایت در موجود تمپلیت بر اساس نامهپایان تکمیل از پس 

 وسطت انگلیسی عنوان و چکیده تائید و راهنما استاد توسط فارسی جلد روی "است شده ویرایش محتوا و ساختار

 .نمایید مراجعه آموزش اداره در خود مربوط کارشناس به ایشان،

 ات نمایند ارائه مربوطه گروه به را آن پذیرش، اخذ از پس و مانده منتظر آن پذیرش اخذ تا مقاله ارائه صورت در 

 را مقاله از انصراف نامه و مراجعه مربوط کارشناس به این صورت غیر در. گردد اعالم گروه، طرف از مقاله نمره

 یکارشناس دانشجویان مختص مرحله این). نمایند تکمیل را نامهپایان به مربوط کارهای بقیه و نموده دریافت

 .(است ارشد

 و رددگ ذکر مشاور استاد و( مسئول نویسنده) راهنما استاد دانشجو، نام بایستی نامهپایان از منتج مقاله در -الف

 .شود اخذ آنان رضایت بر دال اینامه بایستی، اساتید نام درج عدم صورت در

 .شودمی گرفته نظر در "مسئول نویسنده" عنوانبه راهنما استاد نامهپایان از منتج مقاله در -ب

 :است الزامی زیر موارد نامهپایان تکمیل جهت 

 ؛باشد شدهذخیره دانشجو نام به که pdf و word فایل حاوی نامهپایان از دی سی یک( الف

  .شود داده قرار تمپلیت در شدهمشخص جای در هم مالکیت اصالت و ارزشیابی و شود داده قرار فایل یک در نامهپایان مطالب همه  

 ( گردد دریافت مربوط کارشناس از) ؛نامهپایان هایارزشیابی( ب

 .(است دکتری دانشجویان مختص انگلیسی نسخه) انگلیسی نسخه 2 و فارسی نسخه 2  

 / https://sabt.irandoc.ac.ir  .پذیرش اخذ و ایرانداک در نامهپایان ثبت( ج 

 .شود تهیه pdf و word هایدر قالب نامهپایان از الکترونیکی فایل داور و مشاور راهنما، اساتید برای 

 .باشد  ایسرمه هارشته و مقاطع همه برای نامهپایان جلد رنگ 

 از قبل هفته یک دفاع، مجوز فرم تکمیل و دفاع زمان مورد در داور و مشاور راهنما، اساتید با هماهنگی از بعد 

 .دهید تحویل آموزش اداره به را فرم دفاع، برای شدهتعیین زمان

 .شود داده تحویل آموزش به ،نامهپایان دفاع جلسه سه در شرکت شدهتکمیل فرم دفاع، مجوز فرم همراه 

 

 

 

 


