
  بسمه تعالی

  
  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  رساله دکترينگارش  درخواستفرم 
  انگلیسی زبان به 

  :شماره
  :تاریخ 

  مشخصات دانشجو: الف 
 آمادگی ، بدینوسیله درخواست...............به شماره دانشجویی............................... دکتري رشتهدانشجوي مقطع ............................اینجانب 

  . می نمایم، خواهشمند است اقدام مقتضی بعمل آید عالما تحت عنوان زیر به  زبان انگلیسی رسالهخود را جهت تهیه و تدوین 

  :به فارسی رسالهعنوان 
  

  :به انگلیسی رسالهعنوان 
  
  

  ءامضا                                            خیتار
  استاد راهنما: ب

گـارش متـون علمـی بـه زبـان انگلیسـی،       با توجه به توانمنـدي نـامبرده در ن   باالراهنماي رساله دانشجو با مشخصات  استادان/استاد اینجانبان،/اینجانب
و مسـئولیت اصـالت مطالـب آن را تضـمین نمـوده و       نمـاییم می/ یمنمااعالم می توسط دانشجو تهیه و تدوین رساله به زبان انگلیسی باخود را  موافقت

  .پذیریممی/پذیرممیهرگونه عواقب ناشی از احتمال عدم رعایت اخالق پژوهشی را 
  

  تاریخ و امضاء   علمی مرتبه  راهنمااستادان  نام خانوادگی نام و

      
      

  آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ظر معاونن :ج

  ........  دانشجوي گرامی  
موافقت مـی گـردد، شایسـته اسـت در     ................ ... ................ با درخواست جنابعالی مبنی بر نگارش رساله به زبان انگلیسی با عنوان فوق الذکر تحت راهنمایی 

ضمناً  .دیاقدام الزم به عمل آور یسیبه زبان انگل رسالهخود و نگارش  یقاتیتحق يها تینسبت به انجام فعالچارچوب ضوابط آموزشی و با رعایت اخالق حرفه اي 
نامه تدوین رساله فارسی، تهیه و به هیأت داوران در قالب شیوه...) بجز متن چکیده، فهرست منابع، جداول، نمودارها و (کلمه 7000را حداقل در  فارسی آن خالصه

  .گرددجلسه دفاعیه ارائه 
  

  صیالت تکمیلی دانشکدهمعاون آموزشی و تح

  امضاء/ تاریخ
)     می گردد از دانشجو اخذ  یبررس در صورت عدم تأیید، هزینه /در حوزه معاونت پژوهشی دفاعیه جلسه قبل از شروع فرایند برگزاري و توسط نرم افزار (اصالت مطالب رساله بررسی: د

  : د بررسی قرار گرفت و نتیجه بررسی به شرح زیر اعالم می گرددنسخه نهایی رساله، توسط نرم افزار تشخیص سرقت علمی مور

 اصالت مطالب رساله مورد تأیید قرار گرفت        .  
 خود را با رعایت سنوات مجاز دوره، به زبان فارسی تهیه نمایدرساله و دانشجو موظف است  اصالت مطالب رساله مورد تأیید قرار نگرفت.  

  

  امضاء/ تاریخ                                              نام و نام خانوادگی   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣٠/٠٨/١٣٩۶ 


