
 تاریخ:                  الرحیم الرحمن اهلل بسم 

                                    شماره:      سرای پژوهشخدمات علمی دفتر

                                  پیوست:   علمی پشتیبانی فرم اولیه مشاوره و                 

 )ویژۀ طالب و فضالی حوزه علمیه(

 سطح............ رشته................................ مقطع................................ طلبه .......................................اینجانب

 متقاضی خدمات علمی زیر می باشم.

  رسالهموضوع  انتخاب در علمی مشاورهـ  1

  (مربوطه فرم پرینت و تایپ همراه به) موضوع پیشنهاد برگ تدوین در همیاری و مشاورهـ  2

  (طرح به مربوط موارد پرینت و تایپ همراه به( )گانه دوازده اصول) علمی رساله طرح تدوین در همیاریـ  3

  جهت نگارش رساله اصلی منابع از علمی داده های تهیه در پشتیبانیـ  4

  رساله علمی مستندات تقویت در همیاریـ 5

  پژوهش گفتارهای و ها فصل ها، بخش نهایی جمع بندی درو ارائۀ مطالب پیشنهادی  همیاریـ  6

  رساله ضعف نقاط رفع به کمک و قوت نقاط تقویت و علمی ویراستاری در همیاریـ  7

  مخاطب یجامعه نیازهای با متناسب علمی رساله کردن کاربردی در همیاریـ  8

  (تحقیق میدانی در) علمی مشاهدات بندی جمع و علمی مصاحبه سؤاالت و پرسشنامه تدوین آموزش وپشتیبانی درـ  9

  علمی مشاهدات و هامصاحبه ها، نامه پرسش محتوای تحلیل در همیاری و مشاورهـ  10

  کاربردی یا نظری متن به میدانی های پژوهش نتایج تبدیل در همیاری و مشاورهـ  11

  کتاب به علمی رساله متن تبدیل در همیاری و مشاورهـ  12

  رساله از ترویجی ـ علمی مقاله استخراج در همیاری و مشاورهـ  13

  رساله از پژوهشی ـ علمی مقاله استخراج در همیاری و مشاورهـ  14

  رساله از ISI  یا ISC مقاله استخراج در همیاری و مشاورهـ  15

  اجرایی دستگاههای و علمی مراکز پژوهشی نیازهای با رساله دهی ارتباط در همیاری و مشاورهـ  16

  علمی مقاله و رساله تدوین کاربردی های شیوه آموزش اختصاصیـ  17

  رساله  گیری امور اداری پیپشتیبانی در ـ  18

 ـ انجام امور شکلی رساله شامل تایپ ،غلط گیری ، ویراستاری فنی و تجلید رساله  19

 انتخاب از چهار /سه سطح رساله تدوین مربوط به فوق موارد کلیه در گر پژوهش با شکلی و محتوایی همیاری و مشاورهـ  20

                                                                         گرپژوهش افزاییدانش گیری جهت با و مشاور و راهنما استاد و طلبه شخص محوریت با رساله از دفاع تا موضوع

 و تاریخ امضاء 

 .لطفا در این قسمت چیزی ننویسید

 

 نامبرده متقاضی بند/بندهای...........می باشد.

 وقت مشاوره به تاریخ ................. ساعت ................. تعیین شد.

 


