
 

 ٍ دستیاری داًشکذُ دارٍسازی  Ph.Dتسَیِ حساب فارغ التحصیالى  دکتری فرم 

 داًشگاُ علَم پسشکی تْراى

 بِ شوارُ داًشجَیی                                     خاًن/آقای                                           داًشجَی رشتِ                                       هقطع                  با تَجِ بِ ایٌکِ 

 هعرفی هی گردد.بِ آى اهَرجْت تسَیِ حساب  ،از پایاى ًاهِ خَد دفاع ًوَدُ                                       در تاریخ 

 

 سْویِ شاّذ                                      سْویِ هازاد                                         سْویِ  آزاد     

 آهَزش    ًام ٍ اهضا کارشٌاس                                                                                                                                                                                                  

 ٍ تحصیالت تکویلی داًشکذُ دارٍسازی تْراى هْر آهَزش تخصصی                                                                                                                                                             

 

 تسَیِ حساب از استاد راٌّوا

 تذیىًسیلٍ گًاَی می ضًد:

 ایىجاوة گردیذ. یک وسخٍ پایان وامٍ تحًیل

 اهضاء استاد راٌّوا  ًام ٍ                                                                                                                                      

 تسَیِ حساب از کتابخاًِ داًشکذُ دارٍسازی بِ ّوراُ یك قطعِ عکس

 می ضًد:تذیىًسیلٍ گًاَی  

پایان وامٍ کامل، فایل   pdfي  word)حايی فایل  CDیک  وسخٍ پایان وامٍ صحافی ضذٌ مطاتق تا ضیًٌ وامٍ جذیذ وگارش پایان وامٍ ،  یک قطعٍ عکس ، یک عذد  

word  يpdf  فرم خالصٍ اطالعات پایان وامٍ تٍ َمراٌ قاب ضیطٍ ایCD  ٍگردیذ ي َیچ  ایه ياحذتحًیل  وامثردٌتًسط ( ، یک ترگ فرم خالصٍ اطالعات پایان وام

 گًوٍ تذَی وذارد.

 کتابخاًِ داًشکذُ دارٍسازیهْر  ٍ اهضاء                                                                                                                                         

 داًشگاُ تْراى هرکسیکتابخاًِ تسَیِ حساب از 

 تذیىًسیلٍ گًاَی می ضًد:

 کتاتی از تخص مراجعات کتاتخاوٍ مرکسی وسد خًد وذارد ي ایه ترگٍ تٍ عىًان مفاصا حساب ایطان صادر گردیذٌ است.وامثردٌ 

    ًام ٍ اهضاء صادر کٌٌذُ :                                                                                                                                                                        

 هْر کتابخاًِ                                                                                                          ٍاقع در داًشگاُ ، رٍبِ رٍی هسجذ)ارائِ کارت داًشجَیی الساهی است.( :آدرس

 تسَیِ حساب از شَرای اًضباطی

 صادر کٌٌذُ :ًام ٍ اهضاء                                                                               .گًاَی می ضًد فارغ التحصیلی وامثردٌ از وظر ایه ضًرا تالماوع می تاضذ

                                                                                                           ادارُ کویتِ اًضباطی داًشگاُ هْر ٍ اهضاء                                                                                                                                                                           
   طبقِ اٍل -ساختواى شفا -آدرس شَرای اًضباطی: تقاطع خیاباى قذس ٍ ایتالیا

 تسَیِ حساب از هذیریت آهار ٍ فٌاٍری اطالعات داًشگاُ

 تذیىًسیلٍ گًاَی می ضًد:

    ًام ٍ اهضاء صادر کٌٌذُ :                                                               وامثردٌ از وظر ایه مذیریت تالماوع می تاضذ.اوجام امًر فارغ التحصیلی 

 هْر ٍ اهضاء هذیریت آهار ٍ فٌاٍری اطالعات داًشگاُ                                                                                            آدرس:داًشکذُ پسشکی،ساختواى جٌیي شٌاسی ،ط ّوکف

 تسَیِ حساب از حسابذاری داًشکذُ دارٍسازی 

 تذیىًسیلٍ گًاَی می ضًد:

 وذارد.اوجام امًر فارغ التحصیلی وامثردٌ از وظر ایه مذیریت تالماوع می تاضذ ي َیچ گًوٍ تذَی تٍ ایه امًر 

    ًام ٍ اهضاء صادر کٌٌذُ :                                                                                                                                                                                                      

  حسابذاریهْر                                                                                                                                                                                     

 


