
 

 مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 

به اساتید راهنما و مشاور و تحویل آن  CDدانشجو پس از دفاع نهایی از پایان نامه باید ابتدا اصالحات و سپس تکثیر 

 فارغ التحصیل شود. مراحل به طور کامل توضیح داده می شود.را انجام دهد تا بتواند 

 

 

 

 

 راحل فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتریم

 

دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری پس از دفاع، ایرادات پایان نامه را که اساتید در جلسه دفاع مشخص   

اصالح و پایان نامه را ویرایش می کند پس از اعمال تمام نظرات اساتید علی الخصوص داوران، فایل  ،کرده اند

                 آماده شده را به رویت اساتید می رساند و اعضاء بعد از تایید اصالحات انجام گرفته، فرم مربوطه را امضاء

انشگاه در قسمت آموزش/ تحصیالت تکمیلی/ می نمایند. برای این منظور فرم اصالحات که در سایت د

که برای دانشجویان کارشناسی ارشد و ( EP/F011بخشنامه ها و فرم های کارشناسی ارشد )به شماره 

 :زیر های لینکدکتری به ترتیب در 
azd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/masterhttps://y 

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/phd 

 

 و به امضاء هیات داوران )اساتید راهنما، مشاور و داوران( خود می رساند.قابل دانلود می باشد را پرینت گرفته 
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 دانشجو نام فرم مورد نظر را انتخاب و دانلود می کند.  

 

 
  

 

 فرم به شکل ذیل می باشد:

 

 

 

 

 



    

 
 

توانند فرم مذکور را تکمیل و به ایمیل خانم موسوی در شرایط ویژه کرونایی که دانشجویان حضور ندارند می   

(am1023@yazd.ac.ir)   ارسال نمایند. سپس به اساتید اطالع دهند که فرم مذکور در دفتر دانشکده

 توسط مدیر گروه تایید  امضاء شدهدر نهایت فرم جهت امضاء وجود دارد تا برای امضاء، حضورا مراجعه نمایند. 

 گردد.ارسال می ( 3042)سرکار خانم مظفری به شماره داخلی و به آموزش 

 

 

یک برگ از صورتجلسه دفاع را که قبال توسط هیات داوران )سرکار خانم مظفری( بعد از این مرحله، آموزش  

که  CDتا در تحویل داده )در ایام کرونا ایمیل می شود( امضاء شده و در پرونده دانشجو قرار دارد، به دانشجو 

 های تکثیر شده باید به تعداد اساتید راهنما و مشاور دانشجو باشد.  CDرایت می کند، الصاق نماید. 
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کاه در ساایت دانشاگاه     "قوانین نگاارش پایاان ناماه   "لینک زیر در قسمت دانشجو باید پایان نامه را طبق  نکته:

 ، تایپ و آماده کند:وجود دارد

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/information/thesis 

 

که در ایام کرونا  به دانشجو داده می شود "تحویل نسخ پایان نامه به اساتید"آموزش فرم  توسطCD  بعد از تایید

 CDتا اساتید راهنما و مشااور   های دریافت شده، به دانشکده ارسال می گردد CDبا پیگیری دانشجو این فرم و 

باه آماوزش ارساال    ضاء نمایند و در نهایت فرم امضاء شده توسط دانشجو یا دانشاکده  را دریافت نموده و فرم را ام

،کار ویرایش و 45028463490ون با ارسال فایل پایان نامه به صحافی سروش به شماره موبایل هم اکنمی گردد. 

 های دانشجویان را انجام می دهد و به آموزش ارسال می نماید. CDتکثیر 

 

رتیب قفل می گردد. برای قفل نمره توسط مدیر گروه، نمره دانشجو نیز باید توسط استاد راهنما و مدیر گروه به ت

ارسال نمایید تا کمتر از  "shishebori@yazd.ac.ir"به آدرس  "قفل نمره پایان نامه"ایمیلی تحت عنوان 

دانشجویی به  کارتتحویل با را سپس دانشجو می تواند کارهای تسویه حساب ساعت نمره شما قفل گردد.  23

 یادآوری می نماید.ش آموزباید تسویه حساب نماید را دانشجو قسمت هایی که  آموزش شروع نماید.

 

 0011شهریورماه  -گروه مهندسی صنایع
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