
یدانشگاهزنجاناارشدورسالهدکترنامهکارشناسیهسینهپایانکمکنامهشیوه



ّا زض تَزجِ تلػیلی ساالًِ ّط زاًطٌسُ اظ هجوَع حاغلضطب تؼساز زاًطجَی  ّا ٍ ضسالِ ًاهِ اػتثاض هَضز ًیاظ تطای ًوي تِ پایاى -1

آیس. زض  زست هی ّا( تِ گطایص -ضسالِ )تستِ تِ هاّیت ضضتِ ًاهِ/ اضضس ٍ زًتطای كؼال زض سوق اػتثاض هػَب ّط پایاى ًاضضٌاسی

 هحاسثِ اػتثاض هعتَض، تؼساز زاًطجَی كؼال ٍضٍزی هْط ٍ تْوي سال هثل هالى ذَاّس تَز.

ّای ّط سال، تِ  ّا تطای ٍضٍزی گطایص -ػولی یا ػولی ضضتِ -ًاهِ ٍ ضسالِ تِ تلٌیي هاّیت ًظطی، ًظطی سوق اػتثاض هػَب ّط پایاى -2

ػْسُ ضَضای پژٍّطی زاًطگاُ  ّا تِ گطایص - گطزز. تؼییي هاّیت ضضتِ پیطٌْاز ضَضای پژٍّطی زض ّیأت ضئیسِ زاًطگاُ تػَیة هی

 .تاضس هی

ًاپصیط  ػٌَاى ّعیٌِ اجتٌاب تِ زًتطی ّای ضسالِ ٍ اضضس ًاضضٌاسی ّای ًاهِ پایاى ّعیٌِ ًوياػتثاض  ،ّا زض تَزجِ تلػیلی زاًطٌسُ -3

غَضت جسای اظ تویِ هَاضز تَزجِ، اظ سَی اهَض  % ، زض ّط هاُ تِ هیعاى یي زٍاظزّن ت100ِتا ترػیع ضَز. تٌاتطایي،  هیتلوی 

 گطزز. اتالؽ هیجساگاًِ ّا ٍاضیع ضسُ ٍ  هالی زاًطگاُ زض ٍجِ زاًطٌسُ

ستِ تِ ٍجَز ًوسیٌگی( تَسظ اهَض هالی ای زاًطٌسُ، هثلؾ اػتثاض هػَب آى عی یي یا چٌس هطحلِ )تضپس اظ تػَیة پیطٌْازُ زض ضَ -4

ًاهِ یا ضسالِ اظ  ّای اًجام پایاى گطزز. ًلیِ ّعیٌِ هیتِ ایطاى اتالؽ  1ٍ عثن كطم ضویوِ زاًطٌسُ زض ٍجِ استاز ضاٌّوا )ی اٍل( ٍاضیع 

ثاط ضطٍضی است، ّطیي اظ زض ایي اضت آى هحل اًجام ٍ زض ًْایت استاز ضاٌّوا هَظق تِ تسَیِ حساب تا اهَض هالی زاًطٌسُ است.

حساب جاضی هستولی تِ ًام ذَیص اكتتاح ٍ اظ ایي زاًطٌسُ  یتا ّواٌّگی ػاهل هالػٌَاى استاز ضاٌّوا(،  اػضای ّیأت ػلوی )تِ

 ّا استلازُ ًوایس. ًاهِ/ ضسالِ ّعیٌِ پایاى حساب تٌْا تطای زضیاكت ٍ پطزاذت ًوي

الحساب زضیاكتی زض اٍلیي  ػلی ّا ٍ تسَیِ جَیی زض ّعیٌِ تِ زهت ٍ لحاػ غطكِ هٌلقػٌَاى استاز ضاٌّوا(  )تِاػضای ّیأت ػلوی  -5

 ًوي ّعیٌِ تطایالحساب تطای ّط ػضَ ّیأت ػلوی،  زض ّط حال، سوق زضیاكت ػلی تاضٌس. هیكطغت هوٌي تؼس اظ زكاع زاًطجَ 

 ٌَطّای تیطتط ه / ضسالًِاهِ الحساب تطای پایاى یاكت ػلیٍ زض تَزُزًتطی یا  اضضس زاًطجَی ًاضضٌاسی ًاهِ یا ضسالِ پایاى 10هجوَع 

هَاكوت  هَضز هطتَطتا شًط زالیل  استاز ضاٌّواتسَیِ حساب هثالؾ زضیاكت ضسُ هثلی است. هگط زض هَاضز ذاظ ًِ زضذَاست اًجام تِ 

 ٍ ضییس زاًطٌسُ هطاض گیطز. هسیط گطٍُ 

اًجام ضسُ ٍ گَاّی تسَیِ حساب اظ عطف اهَض هالی زاًطٌسُ تِ استاز ضاٌّوا توسین هَاضز ظیط ٍ اضائِ  2ضویوِ تسَیِ حساب عثن كطم  -6

 :گطزز هی

 غَضتجلسِ زكاع )تأییس ضسُ تَسظ ضییس زاًطٌسُ(ًپی  الق(

تطای هَاضزی ًِ اظ عطین ایطاى ّعیٌِ ضسُ ٍ تَسظ استاز ضاٌّوا زض ٍجِ ایطاى  ،(3ضسیس اضائِ ضسُ تَسظ زاًطجَ )ضویوِ  ب(

 ضسُ تاضس.  پطزاذت

هَاضز ّعیٌِ ضسُ تَسظ  ػالٍُ تِ (3تَسظ زاًطجَ )عثن ضسیس ضویوِ  ّعیٌِ ضسُضاهل هَاضز  ،(4 ضویوِّا ) ّعیٌِغَضتوجلس ج( 

 (تسٍى ًیاظ تِ اضائِ كاًتَضًالً استاز ضاٌّوا )

 )تطای اهَال ؿیطهػطكی(هثض اهَال ز( 

 تطای اهَال هػطكی یا زض حٌن هػطكی ًیاظی تِ اضائِ هثض اًثاض ًیست. -1 تثػطُ



 هحسَب هػطكی حٌن زض اهَال تاضس، اهٌا ّیأت هػَب ًػاب اظ ًوتط آى اضظش ًِ ترػػی اكعاض ًطم ٍ ًططیِ ًتاب، -2 تثػطُ

 اػالم ٍ ضسیسُ اهٌا ّیأت تػَیة تِ سالِ ّط اهَال ایي اضظش ًػاب. ضَز ًوی ًػة آًْا ضٍی تط اهَال تطچسة ٍ ضسُ

 .است ضیال( 800000ّطتػسّعاض ) هؼازل ًػاب ایي حاضط حال زض. ضَز هی

ًاهِ/ ضسالِ تِ زالیلی هٌتْی تِ زكاع ًطَز. الظم است، هَضَع تا شًط زالیل هطتَط عثن كطم ضویوِ  زض هَاضزی ًِ پایاى -3تثػطُ 

  هثالؾ ّعیٌِ ضسُ تسَیِ حساب ضَز.پس اظ تأییس ضییس زاًطٌسُ تا تا  جلسِ گطزز غَضت 5

تایست هثالؾ تاهیواًسُ اظ ایي اػتثاضات ضا غطف ذطیس تجْیعات آظهایطگاّی یا ًاضگاّی ٍ اهٌاًات الظم تطای  اساتیس ضاٌّوا هی -7

پصیط  اهٌاىًیع وا تَسظ زٍ یا چٌس استاز ضاٌّ تاهیواًسُگصاضی هثالؾ  ّای پژٍّطی ٍ كٌاٍضی ًوایٌس. زض ایي اضتثاط تِ اضتطاى كؼالیت

 تاضس. هی

غَضت شذیطُ تاهی هاًسُ ٍ تا ًظط استاز  ّا ٍ سوق آى، عثن ضٍال هثل زض اذتیاض زاًطٌسُ تِ التلاٍت هثلؾ اػتثاض هػَب پیطٌْازُ هاتِ -8

 ًطز ذَاّس تَز. ضاٌّوا ٍ هَاكوت هسیط گطٍُ ٍ ضییس زاًطٌسُ هاتل ّعیٌِ

ٍ زض تاضید ّا(  ّوطاُ ضؤسای هحتطم زاًطٌسُ )تِتِ تػَیة ضَضای پژٍّطی  15/6/1394د زض تاضیهطتول تط ّطت تٌس، ًاهِ  ایي ضیَُ

، ٍ تؼس اظ آى 1392ٍ زًتطای ٍضٍزی  1393اضضس ٍضٍزی  تطای زاًطجَیاى ًاضضٌاسیتِ تػَیة ّیأت ضئیسِ زاًطگاُ ضسیسُ ٍ  22/6/1394

ّا عثن ضٍال پیطیي  َیِ حساب تا زاًطجَیاى ٍضٍزی هثل اظ ایي تاضیداالجطاست. تسیْی است، تس الظم غَضت آظهایطی هست یي سال تِ تِ

 اًجام ذَاّس ضس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ضمیمه

ارشد/رسالهدکترینامهکارشناسیپایانهسینهکمکالحسابعلیابالغیهواریس



 تاضید:                                                                                                                        

 جٌاب آهای/ سطًاض ذاًن زًتط

 تا سالم ٍ احتطام،

اضضس/ زًتطای   زاًطجَی هوغغ ًاضضٌاسی            ًاهِ/ ضسالِ آهای/ ذاًن                     ًظط تِ تػَیة پیطٌْازُ پایاى              

ضَضای  13( ضیال زض جلسِ هَضخ   /  /  تِ ػسز) تِ حطٍفٍضٍزی                ضضتِ                        گطایص                  تا هثلؾ اػتثاض 

ّیأت هحتطم ضئیسِ  22/6/1394)هػَب جلسِ هَضخ  زًتطی ضسالِ ٍ اضضس ًاضضٌاسی ًاهِ پایاى  ّعیٌِ ًوي ًاهِ زاًطٌسُ، عثن ضیَُ

الحساب زض ٍجِ حضطتؼالی تِ حساب  تِ غَضت ػلی 13( ضیال عی چي ضواضُ                 هَضخ   /  /  تِ ػسز) تِ حطٍفزاًطگاُ(، هثلؾ 

ّای هَضزًیاظ، عثن  است پس اظ اًجام ّعیٌِ جاضی ضواضُ                    تاًي         ضؼثِ زاًطگاُ ظًجاى ٍاضیع گطزیس. ذَاّطوٌس

 ًاهِ هعتَض تا ایي ٍاحس تسَیِ حساب ًوَزُ ٍ گَاّی زضیاكت كطهاییس. ضیَُ

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی

 ػاهل هالی زاًطٌسُ .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ضمیمه

ارشد/رسالهدکتریکارشناسینامهپایانهسینهعنوانکمکالحسابدریافتشدهبهفرمتسویهعلی

          

 تاضید:                                                                                                                                              

                                                              ػاهل هحتطم هالی زاًطٌسُ ............................                  

 تا سالم ٍ احتطام،

اضضس/ ضسالِ زًتطای آهای/ ذاًن                    زاًطجَی  ًاهِ ًاضضٌاسی ّای اًجام ضسُ تطای پایاى تِ پیَست هستٌسات هطتَط تِ ّعیٌِ

)هػَب جلسِ هَضخ  زًتطی ضسالِ ٍ اضضس ًاضضٌاسی ًاهِ پایاى  ّعیٌِ ًوي ًاهِ عثن ضیَُ ضضتِ                  گطایص                    ،

( ضیال تِ ػسز) حطٍفتِ گطزز. ذَاّطوٌس است پس اظ تطضسی، هثلؾ  ّیأت هحتطم ضئیسِ زاًطگاُ(، توسین حضَض هی 22/6/1394

ػٌَاى ّعیٌِ هغؼی هٌظَض ًوَزُ ٍ گَاّی  ضُ                     ضا تِعی چي ضوا 13الحساب هطتَط پطزاذتی تِ ایٌجاًة زض تاضید   /  /   ػلی

 تسَیِ حساب ایٌجاًة ضا غازض كطهاییس.

 

 استاز ضاٌّوا

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی

 ػضَ ّیأت ػلوی گطٍُ ..................................

 

 تاضید:                                                                                                                               

ال زضیاكتی ( ضیتِ ػسز) حطٍفتِ ػٌَاى استاز ضاٌّوا، هثلؾ  تسیٌَسیلِ گَاّی هی گطزز، جٌاب آهای/ سطًاض ذاًن زًتط                        تِ

ًاهِ/ ضسالِ آهای/ ذاًن                     زاًطجَی  ّعیٌِ پایاى ًويتاتت  13الحساب عی چي ضواضُ             هَضخ   /  /   غَضت ػلی تِ

 ٍ اضضس ًاضضٌاسی هًِا پایاى  ّعیٌِ ًوي ًاهِ اضضس/ زًتطای ضضتِ                     گطایص                     ضا عثن ضیَُ هوغغ ًاضضٌاسی

 اًس. ّیأت هحتطم ضئیسِ زاًطگاُ( ّعیٌِ ًطزُ ٍ تسَیِ حساب هغؼی ًوَزُ 22/6/1394)هػَب جلسِ هَضخ  زًتطی ضسالِ

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی

 ػاهل هالی زاًطٌسُ .........................

 

 



 3ضمیمه

ایشانازطریقهایانجامشدههسینهازاستادراهنمابابترسیدمبالغدریافتشدهدانشجو

 ارشد/رسالهدکترینامهکارشناسیبرایپایان

             گطٍُ                  گطایص                  ضضتِ                      زاًطجَی ٍضٍزی                      ٍسیلِ ایٌجاًة       تسیي

هجوَع هثالؾ زًتطا، اظ عطین ایٌجاًة ّعیٌِ ضسُ ٍ  ضسالِ/ اضضس ًاضضٌاسی ًاهِ پایاىم ًِ هَاضز ظیط تطای زاًطٌسُ                 اػالم هیساض

  تَسظ استاز هحتطم ضاٌّوا جٌاب آهای/ سطًاض ذاًن زًتط                               تِ ایٌجاًة پطزاذت ضسُ است.                  آى 

 

 هیوت ًل )ضیال( هیوت ٍاحس )ضیال( تؼساز ػٌَاى ًاال یا ذسهات ضزیق

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

  جوغ

       

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی زاًطجَ

 اهضا

 

 تاضید

 

 

 

 



 4ضمیمه

 ارشد/رسالهدکتراینامهکارشناسیهایانجامشدهبرایپایانمجلسهسینهصورت

                 الحساب زضیاكت ضسُ تَسظ  جٌاب آهای/ سطًاض ذاًن زًتط           ػلی( ضیال تِ ػسز) حطٍفتِ هثلؾ گطزز ًِ  ٍسیلِ اػالم هی تسیي

زاًطجَی ٍضٍزی         ضضتِ                            آهای/ذاًنی زًتطا ضسالِ /اضضس ًاضضٌاسی ًاهِ پایاى ّعیٌِ ًوياتت ت ػٌَاى استاز ضاٌّوا(، )تِ

   زض هَاضز ظیط ّعیٌِ ضسُ است.،                گطایص                گطٍُ               زاًطٌسُ    

 

 هیوت ًل )ضیال( هیوت ٍاحس )ضیال( تؼساز ػٌَاى ًاال یا ذسهات ّعیٌِ ًٌٌسُ ضزیق

     زاًطجَ 1

     زاًطجَ 2

     زاًطجَ 3

     زاًطجَ 4

     زاًطجَ 5

     زاًطجَ 6

     زاًطجَ 7

     زاًطجَ 8

     زاًطجَ 9

     زاًطجَ 10

     استاز ضاٌّوا 11

     استاز ضاٌّوا 12

     استاز ضاٌّوا 13

     استاز ضاٌّوا 14

     استاز ضاٌّوا 15

  جوغ

  ُزاًطجَ ًِ تَسظ استاز ضاٌّوا زض ٍجِ ایطاى پطزاذت ضسُ است، تایس زهیواً هٌغثن تا ضسیس اضائِ ضسُ  اظ عطینهَاضز ّعیٌِ ضس

 ( تاضس.زًتطی ضسالِ ٍ اضضس ًاضضٌاسی ًاهِ پایاى  ّعیٌِ ًوي ًاهِ ضیَُ 3تَسظ زاًطجَ )ضویوِ 

       

 13هجلس:   /  /   تاضید تٌظین غَضت

 ذاًَازگی           ًام ٍ ًام                ذاًَازگی                   ذاًَازگی                                     ًام ٍ ًام ًام ٍ ًام     

 یس زاًطٌسُ ........................ضی               استاز ضاٌّوا                                     هسیط گطٍُ .......................                

 اهضا                                  اهضا                                                    اهضا                             

 



5ضمیمه

هاستکهبهدفاعمنتهینشداینامه/رسالههسینهپایانالحسابکمکجلسهقطعینمودنعلیصورت

 تاضید تٌظین:                                                                                                                                  

  

اضضس/ زًتطای ٍضٍزی                 ًاهِ/ ضسالِ آهای/ ذاًن                        زاًطجَی هوغغ ًاضضٌاسی گطزز ًِ، پیطٌْازُ پایاى هی اػالمتسیٌَسیلِ 

  ّعیٌِ ًوي ًاهِ ضَضای زاًطٌسُ تػَیة ٍ اظ ایي تاتت عثن ضیَُ 13ضضتِ                        گطایص                  زض جلسِ هَضخ   /  /  

( ضیال تِ ػسز) تِ حطٍفّیأت هحتطم ضئیسِ زاًطگاُ(، هثلؾ  22/6/1394)هػَب جلسِ هَضخ  زًتطی ضسالِ ٍ اضضس ًاضضٌاسی ًاهِ پایاى

الحساب زض ٍجِ استاز ضاٌّوا )جٌاب آهای/ سطًاض  اظ سَی اهَض هالی زاًطٌسُ تِ غَضت ػلی 13عی چي ضواضُ                 هَضخ   /  /  

تِ ازل ن                  ( تِ حساب جاضی ضواضُ                تاًي         ضؼثِ زاًطگاُ ظًجاى ٍاضیع گطزیسُ ًِ اظ ایي هوساض، هثلـی هؼذاً

ًاهِ/ ضسالِ تِ زالیل ظیط هٌتْی تِ زكاع ًطسُ ٍ  هجلس پیَست ّعیٌِ ضسُ است. هتأسلاًِ، ایي پایاى ( ضیال عثن غَضتتِ ػسز) حطٍف

 ػٌَاى ّعیٌِ هغؼی هٌظَض گطزز. الحساب پطزاذتی تِ ّعیٌِ ػلی ّس ضس. تٌاتطایي الظم است ًويًرَا

1- 

2- 

3- 

 

 ذاًَازگی           ًام ٍ ًام                         ذاًَازگی       ًام ٍ ًام                        ذاًَازگی              ًام ٍ ًام     

 هسیط گطٍُ                                هؼاٍى پژٍّطی زاًطٌسُ                                          استاز ضاٌّوا          

 اهضا               اهضا                                                    اهضا                                              

 

 ضواضُ:                                                                                                                           

 ضید:          تا                                                                                                                            

                                                                                                                                       

 ػاهل هحتطم هالی زاًطٌسُ        

 تا سالم ٍ احتطام، 

 ّعیٌِ هغؼی هٌظَض گطزز.ػٌَاى  الحساب پطزاذتی تِ ضوي تأییس هطاتة كَم، لغلاً ػلی

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی                                                        

 .................................. ضییس زاًطٌسُ                                                      

 


