بسمه تعالي
فرم درخواست نگارش پايان نامه کارشناسي ارشد

شماره:

به زبان انگليسي

تاريخ:

تاسيس 7031
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

الف  :درخواست دانشجو
اينجانب ............................دانشجوی مقطع کارشناسیي ارشید رشیته ...............................بیه شیماره دانشیجويي...............د بدينوسیيله
درخواست آمادگي خود را جهت تهيه و تدوين پايان نامه به زبان انگليسي اعالم مي نمايمد خواهشمند است اقدام مقتضي بعمل آيد.
عنوان پايان نامه به فارسي:

عنوان پايان نامه به انگليسي:

تاریخ

امضاء

ب :تأييد استاد راهنما
اینجانب/اینجانبان ،استاد/استادان راهنمای پایان نامه دانشجو با مشخصات باال ،با توجه به توانمندی نامبرده در نگارش متون علمی بهه ببهان انگلی،هی،
موافقت خود را با تهیه و تدوین پایان نامه به ببان انگلی،ی توسط دانشجو اعالم مینمایم/مینماییم و م،ئولیت اصالت مطالهب نن را تمهمین نمهوده و
هرگونه عواقب ناشی اب احتمال عدم رعایت اخالق پژوهشی را میپذیرم/میپذیریم.
مرتبه علمي

نام و نام خانوادگي استادان راهنما

تاريخ و امضاء

ج :نظر معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده
دانشجوی گرامي ........
با درخواست جنابعالي مبني بر نگارش پايان نامه به زبان انگليسي با عنوان فوق الذکر تحت راهنمايي  ................ ... ................موافقت مي گرددد شايسته است در
چارچوب ضوابط آموزشي و با رعايت اخالق حرفه ای نسبت به انجام فعاليت های تحقيقاتي خود و نگارش پايان نامه به زبان انگليسي اقدام الزم به عمل آوريد.
ضمناً خالصه فارسي آن نيز حداقل در  0333کلمه(بجز متن چکيدهد فهرست منابعد جداولد نمودارها و  )...در قالب شيوهنامه تدوين پايان نامه فارسي تهيه و به
هيأت داوران جلسه دفاعيه ارائه گردد.
مهر و امضاء /معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده

د :بررسی اصالت مطالب پايان نامه ( توسط نرم افزار و قبل از شروع فرايند برگزاری جلسه دفاعیه در حوزه معاونت پژوهشی /در صورت عدم تأيید ،هزينه بررسی از دانشجو اخذ می
گردد)

ن،خه نهایی پایان نامه  ،توسط نرم افزار تشخیص سرقت علمی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه بررسی به شرح بیر اعالم می گردد:
 اصالت مطالب پایان نامه مورد تأیید قرار گرفت.
 اصالت مطالب پایان نامه مورد تأیید قرار نگرفت و دانشجو موظف است پایان نامه خود را با رعایت سنوات مجاب دوره ،به ببان فارسی تهیه نماید.
نام و نام خانوادگي

تاريخ  /امضاء
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