« مدارک مورد نیاز برای تسویه حساب»
 کارت دانشجویی  6قطعه عکس  3×4تمام رخ ،سال جاری و پشت نویسی شده اصل و تصویر کارت ملی ،شناسنامه(در صورت تغییرات) اصل و تصویر مدرک کارشناسی( گواهی موقت ) -مبلغ  000/000ریال به شماره حساب  7821619118112بانک ملی واریز نمایند.

 -یک عدد تمبر  81111ریالی ( قابل تهیه از بانک)

(موارد مربوط به پایان نامه و CDجهت تسویه حساب)
قبل از صحافی الزم است دانشجو اصالحات تعیین شده توسط داور را تصحیح و فرم مجوز صحافی را بعد از امضای استاد
داور یا راهنما به آموزش تحویل دهد .در ضمن سی دی پایان نامه بعد از ویرایش نهایی و قبل از صحافی به کارشناس
آموزش نشان داده شود.
 ارائه یک نسخه پایان نامه و دو عدد لوح فشرده(سی دی) به آموزش تحصیالت تکمیلی(.جهت تحویل به کتابخانه مرکز) ارائه یک نسخه پایان نامه و لوح فشرده(سی دی) به آموزش تحصیالت تکمیلی. دانشجو موظف به تحویل پایان نامه(در صورت درخواست استاد راهنما) به همراه لوح فشرده به اساتید راهنما می باشد.-دانشجو موظف به تحویل لوح فشرده(سی دی) به استاد مشاور می باشد.

* صحافی پایان نامه براساس راهنمای نگارش پایان نامه/رساله سال  59صورت پذیرد که در
سایت دانشگاه پیام نور تبریز به آدرس www.pnutabriz.ac.irصفحه اصلی منوی فرم ها
موجود است .درضمن دو برگ منشوراخالق ،مجوز بهره برداری با امضای استاد راهنما به ترتیب
بعد از صفحه بسم اله و گواهی اصالت جدید امضا شده جایگزین شود .الزم به توضیح است فرم های
مذکور نیز در منوی فرم ها در سایت موجود می باشد.
محتوی سی دی شامل:

 -1کل پایان نامه با فرمت  wordو ( pdfرشته ریاضی با فرمت  xepersianو )pdfموجود باشد.
 -7برگ منشور اخالق در پژوهش و مجوز بهره برداری(که به امضای استاد راهنما رسیده باشد) به ترتیب بعد از صفحه
بسم اله اسکن شود .صفحه گواهی اصالت و نشر بعد از امضای دانشجو جایگزین صفحه گواهی اصالت راهنمای نگارش
پایان نامه گردد و برگ هیئت داوران(صورت جلسه دفاع) نیز در سی دی اسکن شود حتما ترتیب صفحات بر اساس
راهنمای نگارش پایان نامه /رساله تنظیم گردد.
 چکیده پایان نامه ( فارسی و انگلیسی) از هرکدام یک برگ جهت درج در پرونده .چکیده شامل نام و نامخانوادگی دانشجو ،شماره دانشجویی ،رشته تحصیلی و استاد راهنما و مشاور و عنوان پایان نامه ،تاریخ دفاع ،می باشد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------**فایل  pdfپایان نامه ،کلید واژه ،چکیده فارسی و انگلیسی در سایت گلستان ) (reg.pnu.ac.irاز مسیر زیر بارگذاری
گردد :آموزش -دانشجو -درخواست ها -ثبت اطالعات پایان نامه دانشجو.
***آپلود و ثبت پایان نامه در سایت پژوهشگاه به آدرس زیر و اطالع به آموزش تحصیالت تکمیلی.

http://sabt.irandoc.ac.ir
از زمان دفاع حداکثر یک ماه فرصت ارایه مدارک ذکر شده دراین برگه را دارید.

