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  بسمه تعالي
  

  نامهفرايند تسويه حساب دانشجويان كارشناسي ارشد جهت برگزاري جلسه قضاوت پايان 
  .»ها به ترتيب درج و اولويت اعالم شده واجد اعتبار است ها و امضاء هاي اين فرماخذ تائيديه«

  
  

  
        

  
  
  
  
  

      
          

  
        

        
  
  
  

        
  

                                                                                              
                                                                                                                                                                         

  
  

                                                                                  
                  

   برگزاري جلسه قضاوت و دفاعيه بدون مهر آموزش كل و ثبت در دبيرخانه مركزي اعتبار ندارد مهم:           
 
  

 شود: گواهي مي ـ1

ـــوي   ــانم .............................................................. دانـشجـــــ ــعآقاي/خـــــ ـــه)    مقطـــــ ـــد (روزانـه/شـبـانـــــ ـــي ارشـــــ  كارشناســـــ
.................... تـا تـاريخ ................................ تمـامي دروس دوره را بـا     رشته ...................................... پذيرفته شده (مهرماه/بهمن ماه) سـال ..... 

                                              ميانگين كل ........................... (به استثناي پايان نامه)  گذرانده و از نظر برگزاري جلسه قضاوت منعي ندارد.
شود و اجازه برگزاري جلسه قضـاوت داده نخواهـد   باشد اين برگه مهر نمي 14نامه) زير ميانگين دروس (به استثناي پايان* در صورتيكه 

  شد.
  ...................تاريخ  .........             كدهآموزش دانش مهر و امضاء                             

  بدهي ندارد. گروه آموزشيبه ال دانشجوي ياد شده با ـ7

 
 ...........................تاريخ                  ءمهر و امضا

 بدهي ندارد.شهريه بابت ال دانشجوي ياد شده با ـ2

 .......................... تاريخ                ءمهر و امضا                            دانشكده مسئول محاسبه شهريه/اداره آموزش                             

بـدهي   امور دانشـجويي دانشـكده  به ال شده بادانشجوي ياد ـ  8
 ندارد.

      تاريخ...........................                    مهر و امضاء  

. پايان نامه  خود را با عنوان .......رشد رشته ............................................كارشناسي ا مقطعاينجانب .............................................. دانشجوي  ـ3
و درخواســت برگــزاري جلســه بــه اتمــام رســانده  .....................................................................................................................................................

  اعتراض به آن ندارم. و باشمقضاوت دارم.ضمناً فرم و آئين نامه ديركرد ارائه مدارك را نيز تحويل گرفتم و مطلع مي
  الزامي است). 96پيوست گرديد (ارائه اين تأييديه از مهر  Tik.irandoc.ac.irپرينت گزارش سامانه همانندجو تهيه شده از  □

  تاريخ ............................                     امضاء                       

يك نسـخه تايـپ شـده    نمايم كه اينجانب ........................................................... استاد راهنماي پايان نامه دانشجوي ياد شده باال اعالم مي ـ4
        باشد.و از هر جهت كامل و آماده برگزاري جلسه قضاوت مي عه نمودمالطمايشان را  كامل پايان نامه

                 الزامي است.) 96نامه مورد تأييد است. (كنترل اين گزارش از مهر بررسي و اصالت محتواي پايان ،گزارش سامانه همانندجو  □
.........................امضاء تاريخ

نمـايم كـه پايـان    اعالم ميال اهنماي بخش عملي پايان نامه دانشجوي ياد شده بااينجانب ................................................................... استاد ر ـ5
 باشد.نامه ايشان از هر جهت، كامل و آماده برگزاري جلسه قضاوت مي

  تاريخ .............................               امضاء                               

 تايپ شده نهايي................... پايان نامه ....................................... مدير گروه رشته ......................................اينجانب ............................. ـ6
  باشد.قضاوت ميهاي مصوب براي ارايه در جلسه و حائز ويژگي رويت نمودمرا ال دانشجوي ياد شده با

                الزامي است.) 96نامه مورد تأييد است. (كنترل اين گزارش از مهر بررسي و اصالت محتواي پايان ،گزارش سامانه همانندجو  □ 
 ...........................تاريخ ...               امضاء                                                                               
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 .................فرآيند تسويه حساب آقاي / خانم ..................................... دانشجوي كارشناسي ارشد رشته .................... ورودي ...

    »ها به ترتيب درج و اولويت اعالم شده واجد اعتبار است .  ضاء هاي اين فرمها و اماخذ تأييديه« 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        
                                                                                     

  
  
  
  
  

                                
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  برگزاري جلسه قضاوت و دفاعيه بدون مهر آموزش كل و ثبت در دبيرخانه مركزي اعتبار ندارد    * 
  التحصيلي است (به استثناء وديعه مسكن)ماه پس از تاريخ فارغ 9* حداكثر مهلت تقسيط وام دانشجويي 

     
  
  

 امور خوابگاه دانشجويي دانشگاهبه ال دانشجوي ياد شده باـ 13
  )معاونت دانشجوييـ باغ ملي (واقع در   بدهي ندارد.

  
  .......................... تاريخ               ءمهر و امضا  

  )باغ مليضلع شرقي (واقع در هاي مربوطه را تكميل نموده است. فوق به دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه مراجعه و فرمدانشجوي  ـ11
  

  تاريخ ......................                     مديريت گروه نظارت و ارزيابي مهر و امضاء                                                                 

             در دبيرخانه مركزي دانشگاه به ثبت رسيد.  ذيلنامه با شماره  و تاريخ اين پايان ـ15
       

  
 مهر و امضاء             تاريخ ..........................                                                                                                 

 
 

 بدهي ندارد.  امور اموال دانشكدهدانشجوي ياد شده باال به  ـ9

 
  ............................تاريخ                         مهر و امضاء

 بدهي ندارد.  امور اموال دانشگاهدانشجوي ياد شده باال به  ـ12

  )باغ مليضلع شرقي (واقع در 
  
                    ............................تاريخ         مهر و امضاء                

بـدهي  اداره امور روابـط فرهنگـي   به ال دانشجوي ياد شده با ـ10
 (واقع در ساختمان معاونت فرهنگي)ندارد.

  تاريخ.............................               ءمهر و امضا 

 ـ تركيب هيئت داوران:16

             زمان جلسه:                                               .......: .....................................1اورد
  ............. تاريخ ..................................ساعت ............. روز ...                                        : ...............................................    2وردا

  ..........................................................مكان: ............................                            نماينده تحصيالت تكميلي : ................................
          

                                    
  وادگي  مدير گروه  : ..................................نام و نام خان                                                                                                    

  ...........................تاريخ  ....         امضاء                                                                                                                         

......................  تـاريخ    داكثر مهلت برگـزاري جلسـه قضـاوت   بالمانع است ضمناً حدانشگاه برگزاري جلسه قضاوت از نظر اداره آموزش   ـ14
  باشد.                                          مي
                                                   مدير آموزش كل                                                            گزارش سامانه همانندجو ضميمه است.        

                                                                                                                        
  .............................مهر  و امضاء           تاريخ           

                   است. ضروري و انگليسيتايپ شده نهايي به همراه صفحات عنوان فارسي  ن نامهپاياارائه يك نسخه ، براي امضاء اين قسمت  *



 

٣

 )رشدكارشناسي اپس از برگزاري جلسه قضاوت (  ادامه فرآيند تسويه حساب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    تقدم و تاخر ندارد.  22تا  18هاي *  امضاء رديف
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

   ندارد.بدهيدير غطرح  وكتابخانه دانشگاه به ال دانشجوي ياد شده باـ 18
  ...............تاريخ..............           ء         مهر و امضا                                                                                                                                 

   تحويل گرفته شد . ...................آقاي / خانم ............... كارت دانشجويي ـ 22
  .....................................................................................................................................آخرين نشاني قابل دسترس  دانشجو: .................................

   تلفن: ..............................                                     
  اريخ........................ت                  مهر و امضاءموزش كل                       بايگاني آ                                                                                         

  م گروه  مدير محتر
............... .................نام آقاي/خانم ..........ه ..... ب...................رشته ........ كارشناسي ارشددانشجوي دوره  نامهپايان....... استاد راهنماي .......................................اينجانب  ـ17

   . نيز  پس از صحافي به اينجانب تحويل داده است نامهپايانده در جلسه نهايي قضاوت را اصالح نموده است و يك نسخه نمايم كه ايشان اشكاالت مطرح شاعالم مي
  ................................... امضاء                      تاريخ                                                                                                                   

را وانگليسي روي پرتال پژوهشگاه وارد نموده،كد رهگيري آننمايه رساله خود را به دو زبان فارسي  شود دانشجوي ياد شده باالميگواهـــي ـ19
 كتابخانه مركزيكامـل به  CDعدد  2يك جلد پايان نامه و  دانشجو) همچنين 1(شرح پيوستگردد. تحويل داده است و صحت ورود اطالعات تأييد مي

  تحويل نموده است.  يك عدد كتابخانه مركزي ـ يك عدد پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران)(
  تاريخ ...............................          مهر و امضاء                                                                                                                            كد رهگيري :

  واحدندارد. و بدهي به اينخود تحويل نموده است كتابخانه دانشكدهشود دانشجوي ياد شده باال يك جلد پايان نامه صحافي شده به گواهي ميـ 21
  ويان پرديس ولي عصر نياز به تكميل اين بخش را ندارند.                                                                دانشج تذكر :

  تاريخ ............................                   مهر و امضاء                                                                                                                                 

  شود مدارك ذيل به صورت كامل در تاريخ ............................. از دانشجو تحويل گرفته شد .گواهي ميـ23
  مستندات      ) فرم نمره مقاله به همراه2هاي تسويه حساب    ) تمامي برگه1

 تاريخ ..............................                           كارشناس گروه  امضاء                                                                                                  

  مستندات آن نيز ضروري است .ارسال  ، و بعد در صورت اخذ نمره  مقاله 92براي ورودي هاي   *  
  شود و ساير مراحل به عهده گروه آموزشي است.پس از تكميل اين قسمت تمام مي  وظايف دانشجو  *

  رياست محترم دانشكده ـ 24
بل و بعد سه برگ تسويه حساب  مربوط به ق _2دو برگ صورت جلسات قضاوت   _1التحصيلي دانشجو شامل به پيوست مدارك مربوط به امور فارغ

گردد.                         نام و نام خانوادگي مدير گروه...................................                  التحصيلي ارسال مياز جلسه قضاوت نهايي جهت انجام امور فارغ
  امضاء                    تاريخ ...................................                                                                                                                                

  مستندات آن نيز ضروري است. ارسال ، و بعد در صورت اخذ نمره  مقاله 92براي ورودي هاي  - 

  مسئول محترم آموزش دانشكده ـ25
التحصيلي به پيوست مدارك مربوطه جهت رسيدگي و انجام امور فارغ

 گردد. دانشجو ارسال مي

  نام و نام خانوادگي  رييس دانشكده ............................... 
  تاريخ .............................               امضاء                    

  محترم آموزش دانشگاه  مدير ـ 26
  گردد. مدارك تحصيلي دانشجوي ياد شده باال ارسال ميكليه به پيوست 

                                                                                                        
دانشكده ..............................                  مسئول موزش نام و نام خانوادگي آ

  امضاء                                تاريخ  ............................... 

 شد.  هغيرفعال خواهد شد كه به اطالع دانشجو رساند ،اكانت اينترنت دانشجو غيرفعال شد. ايميل دانشگاهي ايشان پس از يكسال ـ20

  تاريخ ............................                   كرجپرديس يا  پرديس وليعصريا  باغ مليمركز فناوري اطالعات  مهر و امضاء                               امضاء دانشجو   



 

٤

        
   1شرح پيوست 

  
  ها به كتابخانه مركزي CDشرايط و مراحل تحويل  ●

  مي باشد: (پس از برگزاري جلسه دفاع كارشناسي ارشد) Irandocالف) آنچه مربوط به 
 http://thesis.irandoc.ac.irايت ـ ثبت نام در س

  ـ دريافت رمز عبور از طريق ايميل شخصي
 Irandocـ تكميل فرم ثبت اطالعات پايان نامه در سايت 

  هاز صفحه آغازين تا آخرين صفحه (خاطر نشان مي سازد ك PDFو  wordـ ارسال فايل پايان نامه به صورت 
 باشد) و دريافت كد رهگيري از طريق ايميل شخصي MB 10حجم دو فايل نبايد بيشتر از    

  ب) آنچه مربوط به كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه هنر است:
 عدد سي دي كه شامل موارد زير است: 2ـ تهيه 

  PDFو  Wordـ صفحه آغازين تا آخرين صفحه پايان نامه با فرمت 1    
  PDF) به صورت مجزا  با فرمت Titleصفحه عنوان (ـ 2    
  PDF) به صورت مجزا با فرمت (Abstractـ چكيده 3    
  PDFبه صورت مجزا با فرمت (Table of content)ـ فهرست مطالب  4  
  PDFبه صورت مجزا با فرمت (References)ـ فهرست منابع 5  

 صيلي بر روي سي دي (رنگ زمينه سي دي حتماً سفيد باشد)ـ ذكرنام، كد رهگيري، عنوان پايان نامه و رشته تح

 نامه جهت تأييد اطالعاتـ مراجعه به بخش مرجع كتابخانه مركزي و مركز اسناد با داشتن يك نسخه چاپي پايان

 ـ ارائه كد رهگيري به كتابدار بخش مرجع

 ـ كنترل اطالعات پايان نامه توسط كتابدار

  ـ تسويه حساب

  
  
  
  
  
  
  


