
 تغوِ تعالي

 كارشناسي ارشدنامه  چك ليست  صحافي پايان

  تِ ادارُ آهَسػ داًشگاُعالم ًوزُ ٍ ا نامه پايان تأييدجْت ًاهِ كارشٌاعي ارشذ، رعايت هَارد سيز  خاياى ًاهِ تز اعاط هصَتات شَراي خضٍّشي ٍ آييي

  الشاهي اعت :  

 ،جلذ جْت اعاتيذ راٌّوا ٍ هشااٍر  دٍ)ًاهِ  خاياىكاهل  CDعذد  2تِ ّوزاُ  شذُ صحافيٍ  رٍ يكخاياى ًاهِ تصَرت اس  جلذ 5تايح ٍ تكثيز  .1

 .(يك جلذ حَسُ رياعتًاهِ ٍ  خاياى CDجلذ كتاتخاًِ تِ ّوزاُ يك ًغخِ  يك ،ًاهِ خاياى CDتِ ّوزاُ يك ًغخِ  جلذ خضٍّشگاُ علَم ٍ فٌاٍري 1

 ًاهِ كارشٌاعي ارشذ داًشگاُ :  عثك آييي ًاهِ اجزايي خاياى

 .اعتصفحِ  160تا  110ًاهِ تيي  تعذاد صفحات خاياى □

 ًاهِ صفحات خاياى گذاري ٍ شوارُ رعايت تزتية □

صفحِ عٌَاى )خاييي صفحِ عثارت كليِ حمَق ايي اثز هتعلك تِ داًشگاُ  –ا...  صفحِ تغن – فارعيصفحِ عزح رٍي جلذ -صفحِ عفيذ )يك : تذٍى شوارُ اتتذايي صفحات. الف

 صفحِ تأييذ ّيأت داٍراى( –تاشذ.  هعارف لزآى ٍ عتزت )ع( هي

 تشكز)اختياري(، صفحِ چكيذُ فارعي، صفحات فْزعت هغالة)صفحِ تمذين)اختياري(، صفحِ : صفحات حزٍف اتجذ خاييي صفحِ در لغوت ٍعظب. 

 ّا  ًاهِ، فْزعت هٌاتع، خيَعت ، فصَل خاياى)اس ٍعظ صفحِ شزٍع شَد(ج. صفحات شوارُ دار تا اعذاد فارعي تاالي صفحِ در لغوت چح صفحِ: همذهِ

      [( تصَرت تزگزداى تغزف چحچكيذُ اًگليغي ٍ عزح رٍي جلذ اًگليغي)]تي، ًاهِ: )چكيذُ عزتي، عزح رٍي جلذ تِ ستاى عز د. صفحات تذٍى شوارُ اًتْاي خاياى

 ٍ ... رعايت فًَت ّا ٍ ضخاهت خغَط □

 چكيذُ:

 (Times New Roman( ٍ اًگليغي ) BLootos(، تزاي فارعي ٍ عزتي خظ) Boldضخين) 12ّا در خاييي صفحِ تا عايش  تواهاً تك خاراگزافي تَدُ، تا كليذ ٍاصُ ّا الف. چكيذُ

 تايذ رعيذُ تاشذ. فز ٍ خاًن دكتز كشكَلي( ٍ اعتاد ستاى عزتي )خاًن دكتز كشكَلي( ب. تزجوِ چكيذُ حتواً تِ تأييذ اعتاد ستاى اًگليغي هَرد تأييذ داًشگاُ )آلاي دكتز رحيوي

 هتي ٍ سيزًَيظ ّا

       هعوَلي  BLootos 10هعوَلي ٍ خظ سيزًَيظ  BLootos 14خظ هتي فارعي)فصَل( 

 رعايت حاشيِ ٍ فاصلِ خغَط □

 هتز عاًتي 3هتز ٍ حاشيِ خاييي  عاًتي 5/3هتز، حاشيِ تاال  عاًتي 5/2هتز، حاشيِ چح  عاًتي 3حاشيِ راعت صفحِ الف. 

   .هتز تاشذ ب. فاصلِ خغَط الشاهاً يك عاًتي

 :ًاهِ جلذ خاياى □

 رًگ  اي الف. عزهِ

  ًاهِ        ًام ٍ ًام خاًَادگي        فصل ٍ عال دفاع( فارعي ٍ التيي( ٍ عزف عغف)عٌَاى خاياى)الشاهاً عالكَب ٍ در دٍ عزفتز رٍي جلذ ّا  ًَشتِب. 

  آرم ٍ ًام داًشگاُ) داًشگاُ هعارف لزآى ٍ عتزت)ع(، هعاًٍت خضٍّشي. ج

تذكز : كارتزگ فَق تصَرت خشت ٍ رٍ 

 خيزيٌت شذُ ٍ تكويل ٍ تأييذ گزدد.

 20/09/92ًگارػ 



 :ًاهِ  تكويل ٍ تحَيل كارتزگ تحَيل ًغخ خاياى .2

ًاهِ ٍ تزگ  تِ اعتاد راٌّوا ٍ هشاٍر) دريافت اهضاء ايشاى تز رٍي تزگ تأييذ ٍ تصَية خاياىًاهِ  خاياى جلذ( 4)اس  دٍ جلذتحَيل  □ 

 ًاهِ   ًاهِ) تِ هعاًٍت خضٍّشي هزاجعِ شَد( ٍ كارتزگ تحَيل ًغخ خاياى اصالحات خاياى

 ّا هزاجعِ شَد(، تِ كتاتخاًِ هزكشي داًشگاُ  ًاهِ)تِ كارتزگ خاياى CDهغاتك تزگ عاختار  cdًاهِ تِ ّوزاُ يك  تحَيل يك جلذ خاياى□ 

 ًاهِ تِ حَسُ رياعت ٍ دريافت اهضاء تز رٍي كارتزگ تحَيل يك جلذ خاياى □

 ًاهِ تِ ًاهِ تِ ّوزاُ كارتزگ چك ليغت صحافي ٍ چاج خاياى خاياى CDهغاتك تزگ عاختار  cdًاهِ تِ ّوزاُ يك  تحَيل يك جلذ خاياى □ 

 ّا  ًاهِ هغؤٍل اهَر خاياى

□ 
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اعن اس اصالح صفحات ٍ صحافي  ] آى عذم تغاتك هَارد فَق كليِ عَالة گزدم تواهي هَارد فَق را رعايت ًوَدُ ٍ در صَرت هتعْذ هي

 تاشذ. تز عْذُ ايي جاًة هي [ هجذد

 تاريخ............................ اهضاء                                                                                                                 


