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نشجو ساله دارپایان نامه / و حذف نسخه چاپی با توجه به اجرای برنامه ارائه نسخه الکترونیکی 

یل اه تحوفایل الکترونیکی خود را به صورت ذیل تهیه و به کتابخانه مرکزی دانشگ موظف است 

 .دهند

کلیه صفحات از آغاز با صفحه  حاوی WORD & PDF شامل دو فایل  که  سی دیدو عدد 

   :ارائه دهد ،با مشخصات ذیل عنوان به فارسی تا انتها با صفحه عنوان به انگلیسی

 را آن رانداو هیات که نهایی نسخه با منطبق WORD بصورترساله  / پایان نامه متن فایل کامل 

 پایان نامه آیین نامه بهره برداری از ،برگه های اسکن شدهتصاویر  بارگزاری .اند کرده تایید

ه جلس های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک، تائیدیه اعضای هیات داوران حاضر در

 لقب فایل نتهاا در نیز  نامه پایان نهایی  و فرم درج نمرهابتدای فایل دفاع از پایان نامه در 

 .باشد می الزامی  التین چکیده از

 در این فایل الزامی می باشد. -1

 توسط نرم افزار PDFکه ضروری است فایل  PDF بصورت نامه پایان متن کامل فایل -2

Adobe Acrobat  فایلازWORD    تهیه گردد.پایان نامه  با مدارک درخواستی در 

     ساله ر/  نامه پایان  متن کامل فایل آن در بارگزاریتهیه چکیده فارسی و انگلیسی و  -3

 الزامی است.

 فایل ها فشرده نباشد. -4

 نگردد.رمز گزاری فایل ها و سی دی ها  -5

  .نام فایل ها به اسم نویسنده پایان نامه به زبان انگلیسی  باشد -6

 CDب قا در داخلپایان نامه/ رساله  های حاوی فایل های دی سیکه  استدانشجو متعهد  -7
 دهد. به کتابخانه مرکزی تحویل 



 پایان نامه / رساله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراکراهنمای ارائه فایل الکترونیکی 

 

 

 و، رشته پژوهشگر م و نام خانوادگیعنوان پایان نامه/ رساله، نا سی دی ها بر روی   قابل ذکر است

  شود.تایپ ، استاد راهنما اول و استاد مشاور اول مطابق نمونه مقطع تحصیلی

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به تحویل از قبل  ها فایل نهایی قالب که ئیدفرما توجه عزیز التحصیالن فارغ ***مهم***

 رساله/  نامه نپایا الکترونیکی فایل ارائه راهنمای دستورالعمل با مطابق باید الزاماً کتابخانه

 .  باشد  CD داخل قابو  اراک پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 باشد. یم معذور حساب تسویه امور انجام و نامه پایان پذیرش از کتابخانه صورت این غیر در

 لوگودانشگاه       

 اراک پزشکی علوم دانشگاه 

 دانشکده ...........

 عنوان:

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

 رشته و مقطع تحصیلی:                      پژوهش و نگارش:          

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

 

 استاد راهنما:

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

 استاد مشاور:

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

 

 

 


