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 : به فارسی رسالهعنوان 

 
 

                       دانشکده:       : دانشجو نام
 :گروه تخصصی                :نام خانوادگی دانشجو

 :گرایش      :رشته تحصیلی
  :شروع به تحصیل نیمسال      :سال ورود به مقطع جارينیم

 
 :1استاد مشاورو نام خانوادگی نام                 استاد راهنما:               و نام خانوادگی نام 

 :2نام و نام خانوادگی استاد مشاور        
   
 

                                        :    تخصصی گروهشوراي تصویب در   تاریخ
 تخصصی:  شماره صورتجلسه شوراي گروه   

    تائید مدیرگروه تخصصی:      
                                     

 تاریخ  تصویب در شوراي پژوهشی دانشکده:                                           
 شماره صورتجلسه شوراي پژوهشی دانشکده:   

                                           :دانشکده رئیس اداره پژوهشی ئیدتا
 رییس دانشکدهئید تا  
 

      : پژوهش و فناوري دانشگاه راي تصویب در شوتاریخ 
 پژوهش و فناوري دانشگاه:       شماره صورتجلسه شوراي  
 

 زنجان واحد تأیید معاون پژوهش و فناوري    
 تأیید مدیر پژوهش و فناوري واحد زنجان 

 
 شماره کد پروپوزال:      تاریخ اخد کد پروپوزال:
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 رساله دکتري:فرم اطالعات 
 

 شود. مت توسط سازمان مرکزي تکمیل میاین قس
 

 کد شناسایی :                                                        نام واحد دانشگاهی

 :رساله دکتريعنوان 
 
 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:
 شماره دانشجویی:

 

 :رساله دکتريسال اخذ 
 :رساله دکترينیمسال اخذ 

 :يرساله دکتر تعداد واحد
 هنر                 کشاورزي           فنی و مهندسی            علوم پایه       علوم انسانی        گروه تحصیلی: پزشکی

 :                             رشته تحصیلی
 گرایش

شماره شناسنامه:                  محل تولد:                                  می:نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                         مرتبه عل
 سال تولد:           

 کد ملی:                                             رشته تحصیلی:
 اري دارند:واحد که ایشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همک رساله دکتريتعداد 

 
 ارشد واحد که ایشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند: رساله دکتريتعداد 

 امضاء استاد راهنما
 

محل تولد:                                شماره شناسنامه:                    مرتبه علمی:                                     : 1 مشاورنام و نام خانوادگی استاد 
 سال تولد:           

 کد ملی:                                                                              رشته تحصیلی:  
 دارند: واحد که ایشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري رساله دکتريتعداد 

 
 واحد که ایشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند: رساله دکتريتعداد 

 1مشاورامضاء استاد 
محل تولد:                      شماره شناسنامه:                              مرتبه علمی::                                      2 مشاورنام و نام خانوادگی استاد 

 سال تولد:           
 کد ملی:                                                                              رشته تحصیلی:  

 واحد که ایشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند: رساله دکتريتعداد 
 
 واحد که ایشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند: رساله دکتريعداد ت

 2مشاورامضاء استاد 
 امضاء مدیر گروه مربوطه

. 
 ضاء معاونت پژوهشی واحدام                                   وجه: این فرم باید تایپ شده تحویل داده شود.ت

 فرم الف
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  دکتريهاي  رسالهفرم اطالعات  -فرم ب
 
 

 :رسالهکد شناسایی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان: نام واحد دانشگاهی

 نام و نام خانوادگی دانشجو:
 :شماره دانشجویی

 :رسالهسال و نیمسال اخذ 

 :دکتري رسالهعنوان 
 

 :رسالهتاریخ دفاع از 
 

 :رسالهتعداد واحد 
 به حروف:            دانشجو به عدد: رسالهنمره 

 روش هاي اجرا و نتایج به دست آمده:)-:( شامل خالصه واهداف رسالهچکیده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 توجه :
 تحویل امور پژوهش دانشکده شود .CD این فرم باید تایپ شده و بعد از جلسه دفاع در داخل  -1 
 است . رسالهچکیده فوق ، همان چکیده داخل  -2
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 این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود. لطفاً  توجه:

 
 

 :اطالعات مربوط به دانشجو -1
 

 .......................... .................:ماره دانشجوییش.................خانوادگی: ........................... امن....نام: ...................................
 ..................... .........................:گروه تخصصی...............رشته تحصیلی: ...............................................................:مقطع

نیمسال  ..............................: مقطع جاري ........سال ورود به.......................................:دانشکده نام.گرایش:................................
 ......................:......ورودي

 ..................................................................................................................................محل سکونت:آدرس پستی 
 ...........................پست الکترونیک:.....  .. ........... تلفن همراه:............................................. محل سکونت:ثابت تلفن 

 
 

 :و مشاوران اطالعات مربوط به استاد راهنما -2
 تذکرات: 

ود انتخاب استاد مشاور براي رساله خ دودانشجویان دوره دکتراي تخصصی می توانند یک استاد راهنما و  -
 نمایند.

سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی  می باشند، الزم است  مدعو اندر صورتی که اساتید راهنما و مشاور -
دفاع شده و یا  دکتري هاي رسالههاي کارشناسی ارشد و  نامه پایانفهرست  شاملکامل ایشان (رزومه کامل) 

و  به همراه مدارك مربوطه ،اند آنرا بر عهده داشتهراهنمایی و یا مشاوره  ساتید مدعو، که ا حال انجامدر 
 ، کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی، کپی مدرك دکتريت علمی)أ(حکم هی آخرین حکم کارگزینیهمچنین 

   گردد.ضمیمه  وشماره حساب سیبا بانک ملی
جه نموده و ند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توهست اساتید راهنما و مشاور موظف -

در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشکده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن 
و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین (لیست انتظار) 

 جه گروه تخصصی و دانشکده خواهد بود. مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متو
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 :العات مربوط به استاد راهنمااط

 دانشگاهی                                                                                                                          
 ..........    ................آخرین مدرك تحصیلی ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگی:................................

 حوزوي                                                                                                                           
 ...............................عضو هیأت علمی دانشگاه .........

 ....... تلفن همراه: ........................................................(مرتبه علمی):  .........  رتبه دانشگاهی......تخصص اصلی:............ 
 

 ................................................... :به زبان انگلیسی نام و نام خانوادگیمنزل یا محل کار:...................................... تلفن 
 

 ...............................نیمه وقت       مدعو        شماره حساب سیبا بانک ملی: تمام وقت :زنجاننحوه همکاري با واحد 
 

 پستی:............................................................................................. ...........آدرس................:.................. تلفن همراه
 

 آدرس ایمیل :........................................................................................................
 

 

 
 :1اطالعات مربوط به استاد مشاور

 دانشگاهی                                                                                                                          
 ..........    ................آخرین مدرك تحصیلی ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگی:................................

 حوزوي                                                                                                                           
 عضو هیأت علمی دانشگاه ........................................

 ....... تلفن همراه: ........................................................(مرتبه علمی):  به دانشگاهی.........  رت......تخصص اصلی:............
 

 .................................................... :نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسیمنزل یا محل کار:...................................... تلفن 
 

 نیمه وقت       مدعو        شماره حساب سیبا بانک ملی:............................... :   تمام وقتزنجاننحوه همکاري با واحد 
 

 ......................................تلفن همراه :.............................آدرس پستی:..........................................................................
 

 آدرس ایمیل :........................................................................................................
 
 

 :2اطالعات مربوط به استاد مشاور
 دانشگاهی                                                                                                                          

 ..........    ................آخرین مدرك تحصیلی ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگی:................................
 حوزوي                                                                                                                           

 عضو هیأت علمی دانشگاه ........................................
 ........................................ تلفن همراه: .......................(مرتبه علمی):  .........  رتبه دانشگاهی......تخصص اصلی:............

 
 : ....................................................نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسیمنزل یا محل کار:...................................... تلفن 

 
ماره حساب سیبا بانک نیمه وقت       مدعو        ش نحوه همکاري با واحد زنجان:   تمام وقت  

 ملی:...............................
 

 ......................................تلفن همراه :.............................آدرس پستی:..........................................................................
 

 ..................................................................................آدرس ایمیل :......................
 

 
 :نامه اطالعات مربوط به پایان  -4
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 تحقیق عنوان  -الف

 :به زبان فارسیعنوان  -1
...................................................................................................................................................... 

 عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):  -2
نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و  فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان هاي زبان آلمانی، صرفاً دانشجویان رشتهتذکر: 

 نوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود. براي بقیه دانشجویان، ع
 

.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 : رساله دکتريتعداد واحد  – ب

 
هاي مجهول و مبهم، بیان  له و معرفی آن، بیان جنبهبه طور کلی (شامل تشریح مسأ اساسی تحقیق لهأبیان مس -ج

 تحقیق) : از متغیرهاي مربوطه و منظور
 
 

انجام تحقیق (شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید  ضرورتاهمیت و  - د
احتمالی نظري و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتماالً جدیدي که در این تحقیق مورد 

 :)گیرد استفاده قرار می
 
 
پیرامون موضوع در داخل و خارج کشور تحقیقات انجام شده پیشینه وابق مربوطه (بیان مختصر سمرور ادبیات و  -ه

 ):تحقیق آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظريو نتایج  تحقیق
 
 
شما نسبت به پژوهش هایی که در مرور ادبیات و پیشینه پژوهش  رساله(تحقیقدر جنبه جدید بودن و نوآوري  – و

آیا احتمال دستیابی به نظریه اي جدید در رساله  ؟نوآوري از نظر عنوان، روش و ... خواهد داشتلیست کرده اید چه 
 :)شما وجود دارد؟

 
 
  :اهداف کاربردي) علمی (کلی و جزئی) واهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف  -ز
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 :ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود وران (سازمان در صورت داشتن هدف کاربردي، نام بهره –ح 
 
 

 :تحقیق(یا مسأله) سؤاالت   -ط
 
 
  

 :)نوشته شودو ترجیحاً با عبارت احتمالی آغاز و هر فرضیه به صورت یک جملۀ خبري ( تحقیقهاي  فرضیه  -ي
 

 
 

 :و عملیاتی) تخصصی (به صورت مفهومی اصطالحات فنی و ها و ف واژهتعری -ك
 
 :تحقیقروش شناسی -5

 
مورد و استانداردهاي ، تجهیزات شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد -الف

 در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک): استفاده 
گردآوري اطالعات «به کار بردن عناوین کلی نظیر،  تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از

و غیره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضیحات کامل » ها انجام آزمایش«، »هاي آزمون تهیه نمونه«، »اولیه
هر  ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده

 یک ارائه گردد. 
 

 و و شرح چگونگی بررسی) متغیرها(دیاگرام تحلیلی رابطه متغیرهاي مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی   -ب
 اندازه گیري متغیرها:

 
 

غیره) و  برداري فیش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،آزموناي) و ابزار (مشاهده و  کتابخانه (میدانی، روششرح کامل   –ج 
 : ها دهگردآوري دا

 
 

 و امکان): گیري و حجم نمونه (در صورت وجود  جامعه آماري، روش نمونه –د 
 
 

 :، ساختار و فرایند دستیابی به نظریه اي جدید در طی انجام رسالهها ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده روش -هـ 
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 استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد: -6
 خیر باشد؟  بلی  می واحدستفاده از امکانات آزمایشگاهی آیا براي انجام تحقیقات نیاز به ا

مـورد نیـاز در ایـن    در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی الزم است نوع آزمایشگاه، تجهیـزات، مـواد و وسـایل    
 قسمت مشخص گردد.

 

 مقدار مورد نیاز مواد و وسایل تجهیزات مورد نیاز نوع آزمایشگاه

    

 

 امضاء مدیرگروه تخصصی:      تاد راهنما:امضاء اس
 

نگارش این پروپوزال(درون متنی ها) فهرست منابع و مآخذ (فارسی و غیرفارسی) مورد استفاده در  -7
 APAوجود دارد: (بر اساس شیوه مأخذ نویسی استاندارد  رسالهو منابعی که  احتمال استفاده از آنها در 

 مطابق فرمت زیر نگارش شوند)
 .عنوان کتاب، مترجم، محل انتشار، جلد ):سال نشر(، نام نویسنده نام خانوادگی تب:براي ک*
 سال، دوره، شماره، ص .... تا ص.....، عنوان نشریه، مقالهعنوان  ):سال نشر(، نام نویسنده نام خانوادگی براي مقاالت:*
 نام گروه تخصصی، نام دانشکده، نام دانشگاه.، رسالهعنوان  دفاع):سال (، نام نویسنده نام خانوادگی ها: رسالهبراي *
  //:httpنشانی سایت:، سایتعنوان ، مطلبعنوان  ):سال نشر(، نام نویسنده مطلب نام خانوادگی: براي سایت هاي اینترنتی*
 تاریخ دقیق اخذ مطلب به روز، ماه، سال.،  
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 انجام تحقیق: بندي زمان -8
 

 تاریخ اتمام:....................... -:..........................جمدت زمان انجام تحقیق -............. ب:....................تاریخ شروع -الف
 

به ازاي هر ماه یک گزارش   اي ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره تذکر: الزم است کلیه فعالیت
فرم  ،نمره به آن تعلق دارد 1اور رسیده باشد ودر ارزش یابی نهایی پایان نامه مشاساتید  ماهانه که به تایید استاد راهنما و

بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی  ) و مدت زمان مورد نیاز براي هر یک، به تفکیک پیش3شماره 
 االمکان رعایت گردد. تحقیق، حتی
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 ایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کارها و مراحل اجر بندي فعالیت بینی زمان پیش
 زمان کل شرح فعالیت  

 (ماه)
 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 
 
              

2 
 
              

3 
 
              

4 
 
              

5 
 
              

6 
 
              

7 
 
              

8 
 
              

9 
 
              

10 
 
              

11 
 
              

12 
 
              

 االمکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد. ، حتیرسالههاي اجرایی  نوع فعالیتزمان و  -1توجه: 
 .تا دفاع یکسال می باشدد و اخذ ک دانشگاه  حداقل مهلت براي دفاع از رساله هاي دکتري از زمان تصویب در شوراي پژوهشی-2

فیت پذیرش، از امضاء این فرم و یا در نوبت قرار اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت راهنمایی و مشاوره خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرتذکر: 
 .د. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی خواهد بوددادن آن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نماین
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 صورتجلسه گروه تخصصی -9

  دکتريهاي رساله چک لیست کنترل پروپوزال 

 ...............................................................................................عنوان رساله : .............. ماره دانشجویی : .......................................ش ...........................نام و نام خانوادگی دانشجو: ...............

 : ..........................................2: ................................................. استاد مشاور 1شاوراستاد م استاد راهنما : .....................................................
 توضیحات عدم تایید تایید موارد ردیف

    التین)-عنوان (فارسی 1
    مشاور)-امضاي اساتید (راهنما 2
 فرم استعالم موضوع  3

 (ایران داك و سیکا)
   

    نواقص فرم هاي اصلی پروپوزال 4
    بیان مساله 5
    اهمیت و ضرورت 6
    سوابق و مرور ادبیات 7
    نوآوري 8
    اهداف 9
    سواالت 10
    فرضیات 11
    روش شناسی 12
    زمان بندي 13
    ماخذنویسی 14
 توضیحات
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 تاریخ   امضاء                   خانوادگی دانشجو:  و نام نام 
 

 تاریخ   امضاء                     خانوادگی استاد راهنما نام و نام
 عضو هیأت علمی دانشگاه ........................)(                                       -1
 

                     د مشاوریتاخانوادگی اس نام و نام
 
 تاریخ   امضاء ........................) عضو هیأت علمی دانشگاه(       -1
 تاریخ   امضاء عضو هیأت علمی دانشگاه ........................)(      -2

 
 مربوطه  ي...... با حضور اعضاشوراي گروه تخصصی .........................................در تاریخ ............................ در محل ......................

 خانم    
 ...............................................ـــــــــــــــ................................ با عنوان.............................................  نامه  پایانتشکیل و موضوع 

 آقاي    
 بررسی و به تصویب رسید.................................................................................................................................................................

 
         ي گروهشورا يخانوادگی اعضا نام و نام

 
1  

 نوع رأي (موافق خانوادگی نام و نام ردیف
 یا مخالف)

 توضیحات محل امضاء

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 
 تاریخ    امضاء                                         خانوادگی مدیرگروه:  نام و نام

 
 نگذرد.ماه و اخذ کد بیشتر از  دو پروپوزال دانشجویان در شوراي گروه تخصصی تا زمان طرح در شوراي پژوهشی از تاریخ تأیید الزم است تذکر: 
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   :نشگاهدا )پژوهشی(شوراي  نظریه-10
    

 خانم                                                  
 ..................گروه  دکتري..................... دانشجوي مقطع ...........ـــــــــــــ ..... رسالهموضوع و طرح تحقیق 

 آقاي     

  ............................ است، در جلسه مورختخصصی مربوطه رسیده گروه ه به تصویب کمیته .کش ............................گرای

طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب به شماره صورتجلسه .......................... انشگاهد )پژوهشی(شوراي 

 اکثریت اعضاء قرار گرفت.
 
 

 نوع رأي (موافق خانوادگی نام و نام ردیف
 یا مخالف)

 توضیحات محل امضاء

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 

 
 

 امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی واحد

 
 دکتر احمد نقیلو                     

  

 
 شماره ثبت در امور پژوهشی واحد

 
 تتاریخ ثب
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 1فرم شماره 

  
 فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از رساله دکتري

 
 

رشته دکتري تخصصی  اینجانبان اساتید راهنما و مشاور رساله، خانم/آقاي .......................................، دانشجوي مقطع
 :.............................باعنوان.......................................... گرایش...............

 ............................................................................................................................»....................................................... 
شویم  ..................... متعهد می.................................................................................................................................................................

(در  نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیق مذکور زنجانبدون در نظر گرفتن حقوق  دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
 قالب کتاب، مقاله، طرح تحقیقاتی، اختراع، اکتشاف و ...) اقدام ننمائیم.

 .و به عنوان تنها آدرس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان باشدنویسنده اول مقاله باید به نام دانشجو الف)
خود یا می تواند استاد راهنما با آدرس موسسه محل خدمت  (corresponding Author)عهده دار مکاتبات  ب)

 دانشجو با نشانی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان باشد.
 د مشاور) در مستخرجات ذکر شود.اساتی -استاد راهنما -(دانشجو رسالهفقط اسامی افراد مرتبط با  ج)
 آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن باید به صورت زیر آورده شود: د)

 به انگلیسی:
Department of م گروهنا , Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran. 

 به فارسی:
 .رانیزنجان، ا ،یگروه ................ ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالم

 
  تاریخ و امضاء     خانوادگی استاد راهنما: نام و نام

  
  تاریخ و امضاء     :1خانوادگی استاد مشاور نام و نام

       
  تاریخ و امضاء     :2خانوادگی استاد مشاور نام و نام

 
 است، دریافت گردید.  درتاریخ ...................فرم مزبور که به امضاء اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده

 

 پژوهش دانشکده رئیسامضاء        
 

ور، نسبت  به تکمیل مشخصات و اساتید راهنما و مشاور انتخابی پس از مطالعه فرم مذک الزم است تذکر:
توشیح آن شخصاً اقدام نمایند تا از هرگونه تخلفات احتمالی جلوگیري گردد. بدیهی است چنانچه تحت 
هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خالف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده 

 ز خود سلب و ساقط می نمائیم.هیچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را ا
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                              2فرم شماره 
 

 فرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از رساله دکتري
رشته ................................  .......اینجانب ............................................. دانشجوي ورودي ............................ مقطع .......................

 :ام تحت عنوان ع رسالهگرایش ................................................. که موضو
............................................................................................................................»...................................................... 
در شوراي ......................................................»  .............................................................................................................................

 :گردم یب رسیده، متعهدمیگروه تخصصی به تصو
کلیه مطالب و مندرجات رساله ام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خودم تهیه شود و در صورت الف) 

ها، جداول و نمودارهاي دیگران در رساله، منابع و ماخذ آن به نحوي که  استفاده از مطالب، نتایج تحقیقات، نقل قول
 باشد قید گردد.  قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی

در صورتیکه از نتایج تحقیقاتم عالوه بر رساله، کتاب ، مقاله، اختراع، اکتشاف و هر گونه تولیدات علمی حاصل  ب)
بوده و این موضوع صراحتاً در مکاتبات و تولیدات اینجانب درج و بر  زنجانشود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 نمایم. اساس ضوابط دانشگاه اقدام
در صورت استفاده از کمکهاي مالی و غیر مالی نهادهاي دولتی و غیر دولتی از موضوع تحقیق اینجانب مراتب را  ج)

 باشد. یا سایر اقدامات حقوقی می رساله کتباً به دانشکده اطالع دهم در غیر اینصورت دانشکده مجاز به تغییر عنوان
 رسالهبه عنوان تنها آدرس در تولیدات علمی مستخرج از تیب و توالی آن آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت تر د)

 باید به صورت زیر آورده شود:
 

 به فارسی:
 دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران.واحد زنجان،  ، گروه ................

 
 به انگلیسی:

Department of نام گروه, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran. 
 

 خانوادگی دانشجو  نام و نام
         تاریخ و امضاء

 
بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خالف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت  :تذکر

 به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایم.
 

.................. فرم مزبور که توسط آقاي/ خانم ................................به امضاء رسیده است، .....تاریخ .. در
 دریافت گردید.

 پژوهش دانشکده رئیس امضاء        
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