
 بسمه تعالي                       

             

                 
 

 دانشكده كشاورزي                

 

 مخصوص استاد راهنما-فرم تأیید اصالحات پیشنهادي كمیته داوران و تطابق با شیوه نامه

 برساند و سپس به تحصیالت تکمیلی دانشکده مراجعه کند(دانشجو باید پس از انجام اصالحات داوران، این فرم را به امضای استاد راهنما )

 استاد راهنمای محترم: لطفاً قبل از امضای فرم، تمام موارد مندرج در متن نامه را در پایان نامه تطبیق و کنترل کنید.

        
 

 دانشكده به: سرپرست تحصیالت تكمیلي
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ه.هنشدهیچ نوع مشکلی مالحظه 

   (را صادر نخواهد کردمجوز صحافی  ،تحصیالت تکمیلی دانشکده ،یک از موارد فوق کنترل نشده باشد )چنانکه هر

 

 تاریخ:                 نام و امضاي استاد راهنما: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 اجازه صحافیفرم 
هبسمه تعالی

هدانشگاه صنعتی اصفهان

هتاریخ:هههههههههه

هشاارج:هههههههههه

 مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

لهبهها...........................................باهشاارجهال نی وی ................................... یا تله ایانهنا اارسا اهخانماهآقا ه،باه گوس ه هاه  اً

ه.هشوالگده رساله  هج  هت ی«ه ایانهنا اهکارشناس ه رشدالساور  عالهت گاه»شدجهالرهبگن کوگاه و راله گش

ه
ه

 مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده        
ه
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هکهالنه و رالهزیهه س :ن ای ه نوطهباهبهطهفه
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 رکز تحصیالت تکمیلی دانشگاهم        
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هگدهقه رهیه  .هت ثگههوهتحا  هآنهبن انعه س . ی ورالهت ایانهنا اهارسا اه وقهالرهتاریخ................................................هتایپ
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 میلی دانشگاهمرکز تحصیالت تک        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فرم تحويل پايان نامه )رساله( دانشجويان تحصيالت تكميلي به كتابخانه مركزي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 تاريخ:         كشاورزي دانشكدهاز : 

 شماره:         به : كتابخانه مركزي 

 سالم با

 به پيوست، یک نسخه چاپي صحافي شده پایان نامه )رساله( احتراماً 

 .................. به آقاي/ خانم .................................................... دانشجوي كارشناسي ارشد / دكتري رشته .......................... 

ي الزم ماره دانشجویي .................................................... حضورتان تقدیم مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد بررسي هاش

 انجام و نسبت به اعالم وصول و بدون ایراد موارد به مركز تحصيالت تكميلي دانشگاه اقدام نمائيد.

 با تشكر               

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

 تحصيالت تكميلي دانشكده  كارشناس        

 تاريخ:         از : كتابخانه مركزي 

 شماره:       به : مركز تحصيالت تكميلي دانشگاه 

دانشجوي فوق نسخه چاپي صحافي شده پایان نامه )رساله(  یک ایراداحترام، بدینوسيله وصول بدون  با سالم و 

دانشجو پيگيري  يگردد. خواهشمند است دستور فرمائيد مراحل بعدي فارغ التحصيل االشاره به كتابخانه مركزي اعالم مي

 گردد. 
 با تشكر          

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

 س مسئول كتابخانه مركزيكارشنا        

 تاريخ:         : كتابخانه مركزي  از

 شماره:    كشاورزي: سرپرست محترم تحصيالت تكميلي دانشكده  به

مربوط به آقاي / ) رساله (  عطف به نامه شماره .......................... مورخ .................... بدینوسيله اعالم مي گردد پایان نامه

ي ایراد مي باشد. خانم ................................. دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد / دكتري دانشكده ...................................... دارا

  نمایند. عودتبه كتابخانه مركزي  مجدداً به شرح زیرخواهشمند است دستور فرمائيد پس از رفع ایرادات 

 با تشكر          

 ..................................................        ايرادات:

 كارشناس مسئول كتابخانه مركزي        

 

 

 

 

 
 

                           

 

 

    
 



 سبمه اعتيل

 

 

 

 دانشگاه صنعتي اصفهان

 جمهوري اسالمي ایران

  :تاریخ

 شماره:  

 فرم پرداخت هزینه صحافي )با ارائه فاكتور(

 
 
 

 سرپرست محترم تحصیالت تكمیلي دانشكده كشاورزي 
 

 قاي دكتر ............................آجناب 

 

 ...................................دانشجوییشماره  ...................... به.................رشته...........................دانشجوی.....................اینجانب

دستور فرمائید  و صحافی آن را انجام دادم. لطفاً کردمدر تاریخ ............................. از پایان نامه/ رساله خود با موفقیت دفاع 

 پرداخت شود. های تکثیر و صحافی پایان نامه/رساله اینجانب نههزی

 

 تاریخ:
 

 امضاء:
 

 
 
 

 جمعدار دانشكده كشاورزي 
 

 هاي تكثیر و صحافي پایان نامه/رساله پرداخت شود. ریال به دانشجوي فوق بابت هزینه 500000لطفاً مبلغ 
 

 
 
 

 سرپرست تحصیالت تكمیلي دانشكده                                                       
 

                                          تاریخ و امضاء                                                                                   
 
 
 

 ریال دریافت کردم.  500000های تکثیر و صحافی پایان نامه/ رساله را به میزان اینجانب ....................................................هزینه
 
 

 تاریخ و امضاء دانشجو 

 



 به استاد راهنما CDرسید تحویل پایان نامه/

 

 سرپرست محترم تحصیالت تكمیلي دانشكده كشاورزي 
 

 با سالم و احترام 

که          رشته            دانشجوی مقطع    گواهی می شود آقای/خانم            

از پایان نامه خود را تحویل  CDایشان بوده ام، یک جلد از پایان نامه/یک عدد  استاد راهنمای اولاینجانب 

 داده و در این خصوص هیچگونه بدهی ندارد. 

 امضاء     نام و نام خانوادگي استاد راهنما 

 

 

 

 سرپرست محترم تحصیالت تكمیلي دانشكده كشاورزي 
 

 با سالم و احترام 

که          رشته            دانشجوی مقطع    گواهی می شود آقای/خانم            

از پایان نامه خود را تحویل  CDایشان بوده ام، یک جلد از پایان نامه/یک عدد  دوماستاد راهنمای اینجانب 

 داده و در این خصوص هیچگونه بدهی ندارد. 

 امضاء     نام و نام خانوادگي استاد راهنما 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اند قابل توجه دانشجويان تحصیالت تکمیلی كه از پايان نامه خود دفاع كرده
 

 مواردي كه در موقع تحويل پايان نامه، دانشجويان ملزم به رعايت آن هستند: 
 

که در آن، موارد زیر به ترتیب در یک فایل به به تحصیالت تکمیلی دانشکده  CDتحویل یک عدد  -1

 گذاشته شود:  Wordصورت 

ای که تاریخ دفاع  عنوان فارسی ب( عنوان انگلیسی ج( چکیده فارسی د( چکیده انگلیسی و( کل صفحه -الف

 و اسامی هیئت داوران در آن وجود دارد

 های کلیدی  آورده شود. در پایان چکیده فارسی و انگلیسی، واژه -2

شوید و طبق دستورالعمل آن، پایان نامه خود را وارد کنید. توجه  www.irandoc.ac.irوارد سایت  -3

باشد که باید وارد این سایت  نامه می کل محتوای پایان pdfو فایل   wordداشته باشید که منظور از فایل 

دهد که آن را  ثبت قطعی این سایت کد رهگیری هفت رقمی به شما می نمایید. بعد از تکمیل اطالعات و

دهید. ضمنا مسئولیت صحت و تکمیل  یادداشت کرده و در اختیار دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده قرار می

به عهده دانشجو است. در صورتی که اطالعات خواسته شده، کامل و دقیق وارد نشود،  اطالعات صرفاً

متوجه دانشجو خواهد شد. در صورتی که با مشکل مواجه شدید، با شماره تلفن  صرفاًعواقب بعدی آن 

 آقای محمودی تماس بگیرید.  287داخلی  02166494980

و طبق راهنمای  شوید( /https://lib.iut.ac.irسایت کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان ) وارد -4

 موجود، فایل پایان نامه/رساله خود را بارگذاری کنید.

 ها:نامهتعداد پایان -5

به اضافه یک جلد پایان نامه یک رو برای  CDپایان نامه/یک عدد  دورو از برای هر یک از اساتید راهنما یک جلد 

 کتابخانه 

 ایان نامه، کپی نباشد.صفحه امضاء اساتید راهنما و مشاور در نسخه های صحافی شده پ -6

و به دفتر تحصیالت تکمیلی  دانشجویان پس از دفاع، یک ماه فرصت دارند تا پایان نامه خود را صحافی -7

 مراجعه کنند. 

بدیهي است عدم رعایت موارد فوق و تأخیر در تحویل موارد خواسته شده باعث عدم صدور و 

باشد. عواقب آن صرفاً به عهده خودتان ميالتحصیلي شما خواهد شد كه  ارسال صورتجلسه فارغ  
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