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 الف : مشخصات دانشجو
 آمادگی ، بدينوسيله درخواستبه شماره دانشجويی...............دکتری رشته............................... دانشجوی مقطع ............................اينجانب 

 می نمايم، خواهشمند است اقدام مقتضی بعمل آيد.  عالما تحت عنوان زير به  زبان انگليسی رسالهخود را جهت تهيه و تدوين 

 :به فارسی رسالهعنوان 

 

 به انگليسی: رسالهعنوان 

 

 

 
 ءامضا                                            خيتار

 ب: استاد راهنما
گدار  متدون میمده بده  بدان انگی  ده، با توجه به توانمندیی ندامبهدد در ن باالراهنمای رساله دانشجو با مشخصات  استاد/استادان اینجانب/اینجانبان،

و م دوول ت اادالت ملالدب رن را تندم ن نمدودد و  نمدای م/ مهیمنماامالم مه توسط دانشجو ته ه و تیوین رساله به  بان انگی  ه باخود را  موافقت

 پذیهیم.مهپذیهم/مهههگونه مواقب ناشه ا  احتمال میم رمایت اخالق پژوهشه را 

 

 تاريخ و امضاء  علمی مرتبه راهنمااستادان  نام خانوادگی نام و

   

   

  آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ظر معاونن :ج

 ........   دانشجوی گرامی 

موافقت میی گیردد، شايسیته اسیت در  با درخواست جنابعالی مبنی بر نگارش رساله به زبان انگليسی با عنوان فوق الذکر تحت راهنمايی ................ ... ................

ضیمنا   .ديیاقدام الزم به عمل آور یسيبه زبان انگل رسالهخود و نگارش  یقاتيتحق یها تينسبت به انجام فعالچارچوب ضوابط آموزشی و با رعايت اخالق حرفه ای 

نامه تدوين رساله فارسی، تهيه و به هيیت  داوران کلمه)بجز متن چکيده، فهرست منابع، جداول، نمودارها و ...( در قالب شيوه 0777را حداقل در  فارسی آن خالصه

 .گرددجلسه دفاعيه ارائه 

 

 صيال  تکميلی دانشکدهمعاون آموزشی و تح

 تاريخ/ امضاء

  (     می گردد از دانشجو اخذ  یبررس در صورت عدم تأیید، هزینه در حوزه معاونت پژوهشی/ دفاعیه جلسه قبل از شروع فرایند برگزاری و توسط نرم افزار )اصالت مطالب رساله بررسی: د

 د بهرسه قهار گهفت و نت جه بهرسه به شهح  یه امالم مه گهدد: ن خه نهایه رساله، توسط نهم افزار تشخ ص سهقت میمه مور

         .ااالت ملالب رساله مورد تأی ی قهار گهفت 

 خود را با رمایت سنوات مجا  دورد، به  بان فارسه ته ه نمایی.رساله و دانشجو موظف است  ااالت ملالب رساله مورد تأی ی قهار نگهفت 

 

 تاريخ / امضاء                                             نام و نام خانوادگی   
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