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شماره............... :
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پیوست...............:

مجوز بارگذاری نسخه نهایی پایان نامه/رساله در سامانه پژوهشیار
مدیریت محترم گروه
با سالم و احتراام بر اطرالع مر رسراد آقای/خراد ......................................................برا شرماره اادجریوی ..................................اادجریوی اوره
کارشناس ارش  /اکتای رشت ........................................ار مورخ .................................از پایان دام خوا با موفقیت افاع دمواه و تر وی پایران دامر
مجاورالی ب پایان رسی ه وکلی اصالحات مورا دظا کمیت افاع را ار دسخ دهای

پایان دام  /رسال اعمال کااه اسرت اینیادر

تاییر مر دمرای کر

پایان دام  /رسال با اساس شیوه دام دگارش پایان دام های اادجگاه ت وی ش ه است و صحاف آن بالمادع م باش .
استاد راهنما:

امضاء و تاریخ

ریاست محترم دانشکده
بررا سررالم و احترراام تایی ر م ر شرروا ک ر باابررا دظررا اسررتاا راهنمررا پایرران دام ر  /رسررال آقررای  /خرراد ...........................................اادجرریوی رشررت
.............................................با اساس شیوه دام دگارش پایان دام های اادجگاه و استورالعمل های پایان دام  /رسال تنظی ش ه است و صحاف بالمادع
م باش .
مدیر گروه آموزشی:

امضاء و تاریخ

معاونت محترم پژوهش و فناوری
با سالم و احتاام تایی م شوا ک پایان دام  /رسال آقای  /خاد ............................................اادجیوی رشت .............................................با اساس
شیوه دام دگارش پایان دام های اادجگاه و استورالعمل های پایان دام  /رسال تنظی ش ه است و صحاف بالمادع م باش .
پژوهش دانشکده:

امضاء و تاریخ

ریاست دانشکده:

امضاء و تاریخ

دفتر امور پایان نامه ها

با سالم و احتاام باتوج ب تایی ی استااراهنما و اادجک ه مابوط دسخ بارگذاری ش ه ار ساماد پژوهجیار مطابق آخای فامرت
دگارش پایان دام ار اادجگاه آزاا اسالم واح خام آباا م باش کلی اصالحات مرورا دظرا کمیتر افراع ار پایران دام /رسرال
اعمال ش ه و تایی دهای آن ار ساماد بالمادع است.
کارشناس اداره کتابخانه
امضاء و تاریخ

مسئول اداره کتابخانه
امضاء و تاریخ

بدیهی است که ثبت نمره پایان نامه و اتمام کار دانشجو در سامانه پژوهشیار منوط به رعایت کامل شیوه نامه تدوین و نگارش پایان نامه میباشد .از
اینرو تاکید میشود که مسئولیت بررسی اصالحات جلسه دفاع و رعایت شیوه نامه تدوین پایان نامه به عهده استاد راهنما و دانشکده مربوطه
می باشد .

