
 کارشناسی ارشد

موارد زیر در قسمت ضمائم پروپوزال بارگذاری شود: 

 https://irandoc.ac.ir      سايت از ايرانداک پيشينه اخذ .1

 (ESALAT.P@Gmail.Com ايميل آدرس به داک ايران گزارش ارسال) آزاد دانشگاه سنجی اصالت گزارش .2

پژوهش و             هدانشگا سايت) (است الزم دانشجو امضاء فقط) نامه پايان از حاصل نتايج قبال در اساتيد و دانشجو نامه تعهد  فرم تصوير .3

 (دانشجويان کارشناسی ارشد            فرم ها              دانشجويان تحصيالت تکميلیشی/ پايان نامه ها             امور پژوه             فناوری

  (مربوطه های امضاء اخذ بدون) دانشگاه فرمت طبق پروپوزال شده تکميل فايل  .4

 پژوهشی سامانه              فناوری و پژوهش             دانشگاه سايت)  (مربوطه های امضاء اخذ بدون)پژوهشی سامانه از الف فرم شده اخذ فايل .5

 (الف فرم              ها    فرم         

 موارد زیر در قسمت مستندات الزم جهت دفاع بارگذاری شود:

 نامه پايان نهايی نسخه -1

 نامه پايان متن سنجی اصالت گزارش-2

 دفاع آمادگی فرم -3

 کار پيشرفت ماهه 6 ای دوره گزارش فرم -4

 (مربوطه های امضاء اخذ بدون) (پژوهشی سامانه ازاخذ شده )  ب فرم -5

  دفاع جلسه سه در شرکت فرم -6

 (بعد به 55 ورودی ارشد کارشناسی دانشجويان برای) مقاله ارزيابی فرم -7

 دکتری تخصصی

موارد زیر در قسمت ضمائم پروپوزال بارگذاری شود: 
 

 https://irandoc.ac.ir     سايت از ايرانداک پيشينه اخذ .1

 (ESALAT.P@Gmail.Com ايميل آدرس به داک ايران گزارش ارسال) آزاد دانشگاه سنجی اصالت گزارش .2

پژوهش و           ه دانشگا سايت) (است الزم دانشجو امضاء فقط) نامه پايان از حاصل نتايج قبال در اساتيد و دانشجو نامه تعهد  فرم تصوير .3

 (دکتری تخصصی دانشجويان            فرم ها              دانشجويان تحصيالت تکميلیشی/ پايان نامه ها             امور پژوه           فناوری

 (مربوطه های امضاء اخذ بدون) دانشگاه فرمت طبق پروپوزال شده تکميل فايل .4

      ژوهشیپ سامانه              فناوری و پژوهش             دانشگاه سايت) (مربوطه های امضاء اخذ بدون)پژوهشی سامانه از الف فرم شده اخذ فايل .5

 (الف فرم              ها    فرم

 مستندات الزم جهت دفاع بارگذاری شود:موارد زیر در قسمت 

 نامه پايان نهايی نسخه -1

 نامه پايان متن سنجی اصالت گزارش -2

 دفاع آمادگی فرم -3

 کار پيشرفت ماهه 6 ای دوره گزارش فرم -4

 (مربوطه های امضاء اخذ بدون) (پژوهشی سامانه ازاخذ شده )  ب فرم -5

 دفاع جلسه يک در شرکت فرم -6

 مقاله ارزيابی فرم -7       

 




