
 یله تعامساب        

 و صحافی قبل از تکثیر رساله دکتراتایید نسخه نهایی و انجام اصالحات فرم                              

   ه برق و کامپیوتر         کدنشاد    

مراه این به هرا رساله نسخه نهایی  و تایید استاد/اساتید راهنما، داوران هیئتمورد نظر و تغییرات  پس از برگزاري جلسه دفاع و انجام اصالحات لطفا دانشجوي محترم: 

یرقابل تغییر غرساله محتواي  ،این نسخهدر صورت تایید نهایی  الزم به تاکید است که  .دهیدتحویل تکمیلی  به دفتر تحصیالت(که به صورت دورو چاپ می شود)  فرم
 3/10/93نسخه  است و باید عینا تکثیر و صحافی گردد.

 وگرایش:     رشته                      شماره دانشجویی:                                       نام و نام خانوادگی :       مشخصات  دانشجو:
 شماره تلفن همراه:                                          آدرس پست الکترونیکی:          

 تاریخ برگزاري جلسه دفاع:                                      اساتید داور رساله:                                           

 

 ،  .......................................آقاي/ خانم .............نسخه اصالح شده رساله دکتراي  : ي اولنظر استاد راهنما
 مورد بررسی قرار گرفته و و مراجع انگلیسی)مبسوط (به طور خاص عنوان، چکیده 

   و تکثیر و صحافی نسخه حاضر بالمانع است. انجام پذیرفتهمورد نظر هیئت داوران به طور کامل   الزامی غیرو   الزامی اصالحاتکلیه 

   ه که با توجه  ب شدهانجام نبا نظر اینجانب   الزامی غیر اصالحات برخی ولی  انجام پذیرفتهمورد نظر هیئت داوران به طور کامل   الزامی اصالحاتکلیه 
 دالیل زیر موجه می باشد و تکثیر و صحافی رساله به همین شکل بالمانع است.                 

 توضیحات:   
 
 
 

 :  تاریخ                                     :امضا:                                                                    ي اولاستاد راهنما نام و نام خانوادگی                  

     
 

 ،  .......................................آقاي/ خانم .............نسخه اصالح شده رساله دکتراي  : ي دومراهنما نظر استاد
 مورد بررسی قرار گرفته و و مراجع انگلیسی)مبسوط (به طور خاص عنوان، چکیده 

   و تکثیر و صحافی نسخه حاضر بالمانع است. انجام پذیرفتهمورد نظر هیئت داوران به طور کامل   الزامی غیرو   الزامی اصالحاتکلیه 

   ه که با توجه  ب شدهانجام نبا نظر اینجانب   الزامی غیر اصالحات برخی ولی  انجام پذیرفتهمورد نظر هیئت داوران به طور کامل   الزامی اصالحاتکلیه 
 دالیل زیر موجه می باشد و تکثیر و صحافی رساله به همین شکل بالمانع است.                 

 توضیحات:   
 
 
 
 

   :  تاریخ                                     :امضا:                                                                    ي دوماستاد راهنما نام و نام خانوادگی                     

  
 



 

 ...................دکتر ...................... /سرکار خانم جناب آقاي :همکار محترم
 ...........................، ...................زحمت داوري رساله دکتراي آقاي/خانم .................ضمن تشکر مجدد از جنابعالی براي قبول   با سالم:

مجوز تکثیر و صحافی به دفتر تحصیالت تکمیلی تحویل داده اند، از جنابعالی درخواست می گردد  خذاز آنجا که ایشان نسخه نهایی رساله خود را براي بررسی و ا
 ارم.از همکاري جنابعالی بسیار سپاسگز  را بررسی فرمایید.(که لیست مربوطه  به پیوست تقدیم می گردد)  انت و تغییرات مورد نظر هیئت داورانجام اصالحا

 شکده برق و کامپیوترسرپرست تحصیالت تکمیلی دان                                                                                                      
 

 

  استاد داور: توسط نتیجه بررسی نسخه نهایی رساله
 .اصالحات و تغییرات خواسته شده در حد قابل قبول انجام شده و تکثیر و صحافی نسخه حاضر بالمانع است 
   صحافی نیست نسخه حاضر قابل تکثیر وبرخی اصالحات (مهم از نظر اینجانب) به شرح زیر صورت نپذیرفته است و . 

 توضیحات:
 
 
 
 

 : تاریخ                                                   :امضا                                 نام و نام خانوادگی:                                                    
 

 اصالحات را ضروري دانسته باشند، تایید نهایی ایشان قبل از صحافی الزامی است.در صورتی که هر یک از اساتید داور بازبینی رساله پس از انجام 

         : استاد داور (در صورت لزوم) نظر 
 .اصالحات و تغییرات خواسته شده در حد قابل قبول انجام شده و تکثیر و صحافی نسخه حاضر بالمانع است 
   نسخه حاضر قابل تکثیر و صحافی نیستبرخی اصالحات (مهم از نظر اینجانب) به شرح زیر صورت نپذیرفته است و . 

 توضیحات:
                                   

 

 
 :امضا                        :  تاریخ                                   نام و نام خانوادگی:                                                                           

 
 

  تایید نهایی قبل از تکثیر و صحافی: 
 بالمانع است. ...............................................................تکثیر و صحافی نسخه نهایی رساله آقاي/خانم  
 

 کمیلی:                                                      تاریخ:سرپرست تحصیالت ت امضا                                                                                                     
 

 

             
 


