سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
« فرم ثبت و توصیف پایان نامه »
پژوهشگر ارجمنذ
با تَجِ بِ اّویت علوی ٍ پضٍّشی پایاى ًاهِ ّا ،کتابخاًِ هلی ایزاى اقذام بِ ثبت ٍ ساسهاًذّی آًْا در باًک کتابشٌاسی هلی ٍ ّوچٌیي تشکیل
باًک پضٍّشگزاى ٍ اعضای ّیأت علوی ًوَدُ است .لذا تکویل فزم حاضز صحت ٍ دقت اطالعات را تضویي کزدُ ٍ در هعزفی آثار پضٍّشی
ٍ پضٍّشگزاى سْن بسشایی خَاّذ داشت.
شوارُ شٌاسایی ( تَسط کتابخاًِ هلی تکویل هی شَد )

شوارُ داًشجَ ( تَسط کتابخاًِ هلی تکویل هی گزدد

مشخصات پژوهشگر در صورتی که پژوهشگران بیش از دو نفر باشنذ و مشخصات را در قسمت توضیحات رکر نماینذ.
ًام

سال تَلذ

ًام خاًَادگی

پست الکتزًٍیکی

تلفي تواط

پضٍّشگز
پضٍّشگز ّوکار
مشخصات استادان در صورتی که استادان راهنما و مشاور بیش از دو نفر باشنذ مشخصات در قسمت توضیحات رکر نماینذ)
ًام خاًَادگی

ًام

هذرک تحصیلی

سال تَلذ

پست الکتزًٍیکی

هزتبِ علوی

استاد راٌّوا1
استاد راٌّوا 2
استاد هشاٍر 1
استاد هشاٍر 2
مشخصات رشته و مقطع تحصیلی
گزٍُ رشتِ علَم اًساًی

علَم پایِ



هقطع تحصیلی کارشٌاسی

علَم پششکی





کارشٌاسی ارشذ



فٌی ٍ هٌْذسی

دکتزا



دکتزای تخصصی





رشتِ تحصیلی

کشاٍرسی



ٌّز





حَسٍی

دکتزای فَق تخصصی



حَسٍی



سایز





گزایش
مشخصات محل تحصیل
سال اخذ هذرک

هحل اخذ هذرک ( ًام شْز )
ًَع داًشگاُ ٍسارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری



ٍسارت بْذاشت



داًشگاُ آساد اسالهی



حَسُ ّای علویِ



خارج اس کشَر



سایز



ًام داًشگاُ
ًام داًشکذُ

گزٍُ

تلفي داًشکذُ
مشخصات ظاهری

تعذاد جلذ  .....تعذاد صفحِ  .......تصَیز



جذٍل



ًقشِ



پالى



ًوَدار



پزسشٌاهِ



هَارد ّوزاُ ( ًام ببزیذ ) ......

سایر مشخصات
سباى پایاى ًاهِ

فارسی

سباى چکیذُ

فارسی

کتابٌاهِ



ٍاصُ ًاهِ





عزبی



عزبی



اًگلیسی



اًگلیسی



فزاًسَی



فزاًسَی

ًوایِ



کلیذٍاصُ ّا:
سایز تَضیحات هَرد ًیاس:
تاریخ تکویل فزم:

/

/
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ًام ٍ ًام خاًَادگی  /اهضا



آلواًی



آلواًی




ایتالیایی



ایتالیایی



اسپاًیَلی



سایز

اسپاًیَلی



سایز




