
 دانشجویان گرامی

 : نمائید ذیل را رعایت موارد کتابخانه مرکزی خود بهرساله  /تحویل پایان نامه لطفا برای 

 فایلحاوی  ،لوح فشردهبه همراه رساله  /تحویل نسخه چاپی پایان نامهWORD  و PDF پایان نامه/ 

و صورتجلسه دفاع که داخل متن چاپی  که در نسخه چاپی وجود دارد(ایی هه) شامل تمامی صفحرساله 

کاما با نسخه چاپی  ،های ارائه شدهصفحه فایل دقت شود شماره، و الکترونیکی گنجانده شده باشد

 ؛(مطابقت داشته باشد

 توجه داشته باشید که فایلPDF   راستفاده از ابزا با بایدتنها پایان نامه Adobe Acrobat

2015 DC professional    ؛شود تهیه 

  و نام خانوادگی نام باشد و بر روی آن  اضافیه های نشانلوح فشرده باید به رنگ روشن، بدون شکل و

 ؛گردددرج دانشجو و عنوان پایان نامه 

  ؛چکیده و کلیدواژه به زبان فارسی و اتین باشد دارایباید /رساله نسخه چاپی و الکترونیکی پایان نامه 

  ؛صفحه عنوان  به زبان فارسی و اتین باشد دارایباید  /رساله پایان نامهنسخه چاپی و الکترونیکی 

 آرم دانشگاه، نام دانشگاه و دانشکده، رشته و گرایش  ،آن و روی جلد/رساله در صفحه عنوان پایان نامه

 ؛گردد درجسال تحصیل همچنین و مشاور و داور  راهنما،عنوان، استاد تحصیلی، مقطع تحصیلی، 

 ازمکنند دانشکده آمار، ریاضی و کامپیوتر که از برنامه های اتکس و زی پرشین استفاده می دانشجویان ، 

  ؛ارائه دهند/رساله پوشه کامل فایل های خود را بر روی لوح فشرده پایان نامه است

  ود را دانشجویانی که متن پایان نامه خاستفاده می نمایند و  اتکس و زی پرشیندانشجویانی که از برنامه

 پایان و الکترونیکی عاوه بر نسخه چاپی بایدآورند،  در میبه نگارش  زبانی غیر از زبان فارسیبه 

 ؛(ارائه شده است پیوستبه )ارائه نمایندرا   wordبا فرمت  فرم گردآوری اطاعاتفایل  ،خود/رساله نامه
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 که قبل از فصل اول آورده می  آنابتدایی ه های به غیر از چکیده و صفح/رساله ایان نامهه های پکلیه صفح

    ؛باید به صورت دو رو باشد ،شود

 دانشگاه جلد پایان نامه های کارشناسی ارشد به رنگ  ها و نیز پردیسها، پژوهشکدهدر تمامی دانشکده

 .شوندبا رنگ سرمه ای صحافی  یزرشکی و رساله های دکتر

خود را  /رسالهدانشجویانی که فرمت چاپی و الکترونیکی  پایان نامهاز تسویه حساب با مرکزی کتابخانه  

 معذور است . ،ارائه ندهندموارد باا با کاما مطابق 
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 /رساله فرم گردآوری اطاعات پایان نامه

 یئکتابخانه مرکزی دانشگاه عامه طباطبا

 
  

 گواهی می نمایم. /رسالهبراساس محتوای پایان نامه را صحت اطاعات این فرم

نام و نام خانوادگی                                            

 امضاء 

 به زبان فارسی :  عنوان

 عنوان به زبان انگلیسی: 

 :پژوهشگرنویسنده/ 

 استاد / استادان مشاور:                    راهنما:                             /استاداناستاد

 استاد/استادان داور:

 رشته تحصیلی:مقطع تحصیلی:                                          

 کلید واژه ها به زبان فارسی:

 :سیانگلیها به زبان  کلید واژه

 به زبان فارسی: چکیده

 :انگلیسیچکیده به زبان 
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