
 موسسه آموزش عالی وحدت رساله و پایان نامه دانشجویی فرم انتشار کتاب از

  دکتریرساله دقیق عنوان 

  کارشناسی ارشد عنوان دقیق پایان نامه

  عنوان پیشنهادی برای کتاب

  درصد استفاده از رساله/پایان نامه

   نام ناشر

 گردد.اسبه آن درج یا نحوه مح تصویر قرارداد ضمیمه حقوق مادی اثرمیزان 

  رشته وگرایش اصلی رساله/پایان نامه

     راهنما استاداننام و نام خانوادگی 

  استادان راهنما آخرین مدرک و رشته تحصیلی

  استادان راهنما آخرین رتبه و نحوه همکاری

  راهنما استادان محل خدمت

  مشاور استاداننام و نام خانوادگی 

  استادان مشاور تحصیلی آخرین مدرک و رشته

  استادان مشاور آخرین رتبه و نحوه همکاری

  مشاور استادانمحل خدمت 

  دانشجو/دانش آموختهنام و نام خانوادگی 

  تحصیلی و رشته آخرین مدرک

  زبان نگارش کتاب

 □سایر                    □پژوهشی                      □کمک درسی                    □درسی کاربرد اثر

 □دکتری                 □کارشناسی ارشد           □کارشناسی                        □کاردانی مقطع مناسب تحصیلی برای اثر درسی و کمک درسی 

 رساله/پایان نامه برای تبدیل به کتابضرورت و اهمیت 

 )در صورت نیاز از پشت برگه استفاده فرمایید.(

 

  کتب مشابه در بازار تعداد

  ویژگی های این کتاب نسبت به کتب مشابه موجود

 

 ،که به صورت تلفیقیخارج از تیم تحقیق  استاداناسامی 

 نمود.د نارائه خواهکتاب  از رساله/پایان نامه 

 

 : استاد راهنما امضاء                                                                                         امضاء دانشجو/دانش آموخته :

 تاریخ :                           تاریخ :                                                                                                

 تلفن تماس :                                                       تلفن تماس :                                                             

از طریق  پرینت کتاب مستخرج از آن پایان نامه به همراه /رساله یک نسخه از الزم است ، موسسهاستفاده از لوگوی تقاضای  یا موسسه و برای تقاضای چاپ کتاب از رساله/پایان نامه در *

 ارجاع گردد. پژوهشی موسسهی استاد راهنما به شورا

تصمیم گیری و به صورت توافقی  با توجه به نظر مکتوب استاد راهنما  موسسهو برای کتب منتشره در خارج از  مؤلف اول دانشجو می باشددر کتب چاپ واحد حاصل از رساله/پایان نامه، *

 .می شود

 .و پدیدآورندگان به آن متعهد می باشند یراستاری ادبی آن الزامی استو  وستفاده شده در رساله/پایان نامه ارجاع دهی به مراجع ا*

می  موسسه آموزش عالی وحدتاین اثر حاصل موضوع رساله/ پایان نامه "و درج جمله  موسسهاز رساله/پایان نامه در خارج از   مستخرج استاد راهنما  برای انتشار کتب اخذ مجوز کتبی از*

 کتاب الزامی است. اسنامهو شن در صفحه عنوان "باشد


