بسمه تعالی

دستوزالعمل بازگرازی فایل الکتسونیکی پایان نامه /زساله دز سامانه جامع آموششی دانشگاه
 داًطجَ هَظف است بعذ اص اًجام دفاع ،تصحیحات پایاى ًاهِ /سسالِ خَد سا بشاساس ضیَُ ًاهِ
تذٍیي پایاى ًاهِ  /سسالِ(قابل داًلَد اص سایت داًطگاُ ،بخص فشم ّا) اًجام دّذ.
 داًطجَ پس اص پایاى هشاحل دسخَاست دفاع ،اص ّواى هٌَی دسخَاست دفاع /فاسغ التحصیلی
اقذام بِ اسسال فایل  pdfپایاى ًاهِ خَد ًوایذ تا بِ تاییذ داٍساى ،گشٍُ  ،داًطکذُ ٍ آهَصش
بشسذ.
مساحل بازگرازی:
 -1ابتذا ٍاسد ساهاًِ جاهع آهَصضی داًطگاُ ضذُ ٍ هٌَی پیطخَاى خذهت سا اًتخاب هی کٌین.
 -2اص هٌَی پیطخَاى خذهت ٍاسد بخص دسخَاست دفاع اسسال پایاى ًاهِ /سسالِ هی ضَین.

1

 -3بش سٍی گضیٌِ پشداصش کلیک هی کٌین (آیکي آبی سًگ).

 -4اکٌَى هی تَاًین فایل  Pdfپایاى ًاهِ /سسالِ خَد با استفادُ اص گضیٌِ اسسال ،باسگزاسی
ًوایین .الصم بِ رکش است دس صَستی کِ یک یا دٍ داٍس داًطجَ خاسج اص داًطگاُ باضٌذ،
داًطجَ بایذ فشم هشبَط بِ تصحیحات داٍساى خاسجی سا اص سایت داًطگاُ داًلَد ٍ پس اص
اهضا داٍساى ،فشم سا بِ ّوشاُ فایل پایاى ًاهِ  /سسالِ باسگزاسی ًوایذ(.حجن فایل اسسالی
ًبایذ اص  15هگابایت بیطتش باضذ).
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 -5اکٌَى گضیٌِ باصگطت سا صدُ ٍ پس اص اعویٌاى اص باسگزاسی فایل پایاى ًاهِ /سالِ  ،گضیٌِ
اسسال سا هی صًین تا پایاى ًاهِ /سسالِ بِ داٍس هشبَعِ اسسال گشدد.

مساحل ازسال و تایید پایان نامه  /زساله به شسح ذیل می باشد:
داًطجَ

داٍس اٍل

داًطکذُ /پژٍّطکذُ

داٍس دٍم

استاد ساٌّوا

کاسضٌاس داًص آهَختگاى

هذیشگشٍُ

کاسضٌاس داًطکذُ

سئیس

هذیش آهَصش

کاسضٌاس ضْشیِ

کتابخاًِ

داًطگاُ
 دس صَستی کِ پایاى ًاهِ ًیاص بِ تصحیحات داضت دس ّش هشحلِ اساتیذ هی تَاًٌذ دس قسوت
تَضیحات هَاسد سا یادداضت ٍ عذم تاییذ سا اًتخاب ًوایٌذ تا اصالحات تَسظ خَد داًطجَ
اًجام ضَد.
 داًطجَ هی تَاًذ اص قسوت گشدش هذسک ،دسخَاست خَد سا پیگیشی ٍ ًسبت بِ سفع تصحیحات
احتوالی اقذام ًوایذ.
 بعذ اص پایاى هشاحل گشدش کاس ،داًطجَ بایذ یک سی دی حاٍی فایل  word , pdfپایاى ًاهِ ٍ
فشم ضواسُ (15هطخصات پایاى ًاهِ) سا بِ کتابخاًِ داًطگاُ تحَیل ًوایذ.

پایان
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