بسم اله الرحمن الرحیم

مراحل انجام تسویه حساب تا اداره پژوهش تعد از دفاع از پایان نامه /رساله
- 1فسم تأییدیِ ّیأت داٍزاى دز جلسِ دفاع ٍفسم صَزتجلسِ ًتیجِ دفاع ٍتسَیِ حساب ( فسهی وِ دز جلسِ دفاع اصالحات
دز آى لیدضدُ است) زا اش ادازُ خژٍّص تحَیل تگیسید
- 2اصالحات ذوس ضدُ زا اًجام دادُ ٍفسم زا تِ اهضاء استاد زاٌّوا ًٍوایٌدُ تحصیالت تىویلی ٍهدیس گسٍُ تسساًید ٍتِ ادازُ
خژٍّص تحَیل دّید.
- 3فسم تأییدیِ ّیأت داٍزاى زا اسىي وسدُ ٍآى زا دز صفحِ دٍم فایل خایاى ًاهِ تعد اش (تسن الِ السحوي السحین )
لساز دّید.

ترتیة صفحات پایان نامه ته شرح ذیل می تاشد
 - 1تسن الِ السحوي السحین -2تأییدیِ ّیأت داٍزاى  -3آییي ًاهِ حك چاج  -4آییي ًاهِ حك هالىیت هادی ٍهعٌَی (اش سایت
داًطىدُ لسوت فسهْای خژٍّطی خسیٌت تگیسید -5).صفحِ عٌَاى فازسی  -6تمدین  -7تمدیس  -8چىیدُ فازسی
 –9فْسست هطالة  -10هتَى اصلی خایاى ًاهِ (فصل یه تا خٌج )  -11هٌاتع – 12خیَست ّا  -13چىیدُ اًگلیسی  -14صفحِ
عٌَاى اًگلیسی

توضیحات :
 عٌَاى تایح ضدُ دزصفحِ عٌَاى خایاى ًاهِ تاید واهال تا عٌَاى ذوس ضدُ دز تأییدیِ ّیأت داٍزاى هطاتمت داضتِ تاضد
آییي ًاهِ حك چاج ٍ آییي ًاهِ حك هالىیت هادی ٍهعٌَی زا تىویل ٍاهضاء ًوایید ،اسىي وسدُ ٍدز فایل خایاى ًاهِ لساز دّید.

در صفحه عنوان فارسی ترتیة موارد زیر رعایت شود
-1آزم ًٍطاى داًطگاُ ً -2ام داًطگاُ تستیت هدزس ً -3ام داًطىدُ هدیسیت ٍالتصاد  -4خایاى ًاهِ دٍزُ وازضٌاسی
ازضد زضتِ / .......زسالِ دٍزُ دوتسی زضتِ ....گسایص.......

 -5عٌَاى خایاى ًاهِ ً -6ام داًطجَ ً -7ام استاد زاٌّوا

ً -8ام استاد هطاٍزیا هطاٍزیي -9تازیخ دفاع تِ هاُ ٍسال ( هثال ازدیثْطت هاُ )1394
 شیسصفحات اتتدایی خایاى ًاهِ تا سس فْسست هطالة ّیچ ضوازُ یا ًطاًِ ای تایح ًوی ضَد .
 اش اتتدای فْسست هطالة تا اًتْای فْسست تا حسٍف اتجد ًطاًِ گرازی هی ضَد .
 هتي اصلی خایاى ًاهِ تاید تا فًَت 14تی ًاشًیي )(B nazaninتاضد
 عٌَاى فصل اٍل ،دز فْسست هطالة ٍدز اتتدای فصل( ،همدهِ ٍولیات طسح تحمیك )تاضد
 فاصلِ حَاضی صفحات خایاى ًاهِ اشسوت زاست  3/5ساًتی هتس ٍاش سوت چح  2/5ساًتی هتس ٍاش سوت تاال ٍخاییي  3ساًتی
هتس تاید تاضد
 سسفصل ّای 1تا  5ضوازُ ًوی خَزد اها هحاسثِ هی ضَد  ،هثال همدهِ فصل یه ،صفحِ  2ضوازُ هی ضَد .

 تسای هٌاتع ٍخیَستْا سسفصل جداگاًِ هثل سسفصل ّای 1تا  5ایجاد وسدُ ٍتا فًَت سس فصلْا دز اتتدای هٌاتع ٍخیَستْا لساز
دّید .
 عٌَاى جداٍل دز تاالی جدٍل ٍعٌَاى ًوَداز ّا ٍضىل ّاٍ...دز خاییي آى تایح ضَد .
 دلت ضَد وِ ضوازُ صفحات دز فْسست ٍدز هتي تا ّن هطاتمت داضتِ تاضٌد
 تستیة عٌاٍیي دز صفحِ عٌَاى اًگلیسی دلیما هاًٌد صفحِ عٌَاى فازسی هی تاضد .
 تعداش اًجام هساحل لَق ٍتىویل خایاى ًاهِ فایل ًْایی آى زا ،وِ تِ تأیید استاد زاٌّوا زسیدُ  ،تِ وازضٌاس ادازُ خژٍّص
تحَیل دّید ٍتسای ازسال تِ اًتطازات چْت تىثیس ٍصحافی ًاهِ تگیسید.

مدارک مورد نیاز ترای تسویه حساب
 .1سِ جلد خایاى ًاهِ  /زسالِ صحافی ضدُ
 .2دٍحلمِ سی دی حاٍی فایل ٍزد (ٍ )Wordخی دی اف ( ) PDFخایاى ًاهِ /زسالِ
 .3زسید ٍصَل ازسال همالِ تِ یه هجلِ علوی ٍخژٍّطی  ،وِ تِ تأیید استاد زاٌّوا زسیدُ تاضد ،تسای داًطجَیاى وازضٌاسی
ازضد وِ تدٍى خریسش یاچاج همالِ اش خایاى ًاهِ خَد دفاع وسدُ اًدٍ /زسید ٍصَل ازسال همالِ تِ یه هجلِ تیي الوللی
هعتثس تسای داًطجَیاى دوتسی وِ اش زسالِ خَد تِ طَز هطسٍط دفاع وسدُ اًد
 .4خسیٌت چىیدُ فازسی ٍاًگلیسی خایاى ًاهِ یا زسالِ دز فسهت چىیدُ هجالت ایساى دان  ،وِ فسهت آى دز سایت داًطىدُ
هدیسیت ٍالتصاد ٍسایت داًطگاُ لسوت فسم ّای خژٍّطی هَجَد است.
 .5ود زّگیس ی ازسال فایل ٍزد ( ٍ) Wordخی دی اف ()PDFخایاى ًاهِ یا زسالِ تِ سایت ایساى دان
 .6فسم صَزتجلسِ ًتیجِ دفاع ٍتسَیِ حساب ( فسهی وِ دز جلسِ دفاع اصالحات خایاى ًاهِ زا دز آى لید هی وٌٌد)
 .7فسم تسَیِ حساب ًْایی ( اش ادازُ آهَشش اخر ًوایید).

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از زمان تصویة پروپسال تا یک ماه تعد از دفاع از
پایان نامه فرصت دارند نسثت دریافت کمک هسینه پایان نامه  /رساله خود اقدام نمایند.

ادازُ خژٍّص داًطىدُ هدیسیت ٍ التصاد
http://modares.ac.ir

