
ک/١ شناسه:
شماره:
تاریخ:

پیوست:

تعالی بسمه
ارشد کارشناسی دوره دانشجوی پایان نامه پیشنهادیه تصویب کاربرگ

دانشکده / مستقل گروه شورای در
٩۵/۴ (١٣٩۵ بهار (ویرایش

تکمیلی تحصیالت

شود. مطالعه دقت به کاربرگ ، این انتهای در مندرج پایان نامه  ، پیشنهادیۀ تصویب به مربوط مقررات تکمیل ، از قبل
دانشجو: مشخصات

□ خودگردان پردیس ■ دوم نوبت □ اول نوبت دوره: دانشجوئی:٩٠٠٣٣۴۵ شماره احمدی علی نام خانوادگی: و نام
ریاضی علوم مستقل/دانشکده: گروه علمی کامپیوتر/محاسبات علوم تحصیلی: گرایش رشته/

تلفن - دارد ادامه همچنین و - سوم طبقه - پایه علوم ساختمان - ریاضی دانشکده یزد- دانشگاه - صفائیه یزد-
٠٩١٣٢٢٢٢٢٢ تماس:

تلفن: و نشانی

پایان نامه: مشخصات
: عنوان -١

ضریب بررسی یائو Θ گراف های در کشش ضریب بررسی یائو Θ گراف های در کشش ضریب بررسی
یائو Θ گراف های در کشش

فارسی:

On The Stretch Factor of Θ Yao Graphs On The Stretch Factor of Θ Yao Graphs
On The Stretch Factor of Θ Yao Graphs انگلیسی:

۶ واحد: تعداد ١-١٣٩١ نامه: پایان واحد اخذ نیمسال اولین □ توسعه ای ■ بنیادی ■ کاربردی نامه: پایان نوع

١ مشاور: و راهنما استادان مشخصات

امضاء یا دانشگاه / دانشکده / گروه
موسسه

/ تحصیلی مدرک آخرین
علمی مرتبه

نام خانوادگی و نام مسئولیت

کامپیوتر/ریاضی/یزد علوم دکتری/دانشیار مدرس صادق محمد سید
مصدق

اول راهنمای استاد

/ / / دوم راهنمای استاد
کامپیوتر/ریاضی/یزد علوم دکتری/استادیار محمدی محمد اول مشاور استاد

/ / / دوم مشاور استاد

در گرفت. قرار تصویب و بررسی مورد تاریخ به کامپیوتر علوم بخش شورای در پیشنهادیه این
می گردد. اعالم □ تجربی □ نظری پایان نامه٢: ماهیت ضمن،

هاشمی نژاد مهدیه بخش: رئیس امضای و نام

قرار تصویب و بررسی مورد تاریخ به ریاضی علوم دانشکده مستقل/ گروه شورای در پیشنهادیه این
است. شده تایید و ثبت ایران اطالعات فنآوری و علوم پژوهشگاه سامانه در آن به مربوط اطالعات و گرفت

میرحسینی /سیدمحسن دانشکده: آموزشی معاون / مستقل مدیرگروه امضای و نام

بارگذاری گلستان سیستم در و اسکن دانشکده پژوهشی و آموزشی معاون مستقل/ مدیرگروه و مشاور راهنما ، استادان تأیید از پس باید پیشنهادیه
شود. داده تحویل پردیس مستقل/ دانشکده آموزش اداره به باید شده تأیید پیشنهادیه اصل همچنین شود ،

دانشگاه علمی هیات عضو شده یاد استادان از هریک که درصورتی نمی شود. پذیرفته طرف” ”از امضای و است الزامی مشاور و راهنما استادان ١امضای

کارگزینی/مدرک حکم آخرین آنان، تلفن شماره و نشانی درج ضمن باشند. داشته را ارشد کارشناسی آیین نامه ١٨ و ١٧ ماده شرایط است الزم نباشند، یزد
گردد. ضمیمه آنها

است، آزمایشات) انجام و نمونه برداری (مانند میدانی و آزمایشگاهی خدمات هزینه و مصرفی مواد و لوازم تامین مستلزم آنها انجام كه ٢پایان نامه هایی

دانشجویان تمام برای معموال آنها تأ مین كه مصرفی لوازم و می شود محسوب دانشجو وظایف جزء كه اموری كلیه انجام هزینه می  شوند. محسوب تجربی
نیست. پایان نامه بودن تجربی مالك (... و پرسشنامه تکمیل یا داده افزار، نرم كتاب، یا مقاله تهیه (نظیر می كند پیدا ضرورت تكمیلی تحصیالت



نامه: پایان شرح -٢

در شود. می بررسی مسئلۀ پایان نامه این در تحقیق): نتایج کاربرد و اجرا از هدف مسأله، (تعریف موضوع تعریف الف)
می شود: محاسبه زیر انتگرال پایان نامه ∫این ١

٠
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٢a . داریم: زیر فرمول در مثال که این البته و

تحقیق: سابقه ب)

انجام پژوهشی کارهای سایر و مقاالت تمام شامل پیشینه این شود. می بیان موضوع روی بر کار پیشینه قسمت این در
است. موضوع روی شده

کلیدی: کلمات ج)

گروه، گراف، گروه، گراف، گروه، گراف، گروه، گراف، گروه، گراف، گروه، گراف، گروه، گراف، گروه، گراف،
گروه.. گروه،گراف، گراف،

فارسی:

Graph, Group, keyword3, keyword 4, keyword keyword5 and keyword 6 and
keyword 7 and finally keyword 8 ang 9. انگلیسی:

برای یا شود داده پاسخ نامه پایان در است قرار که پژوهشی سواالت قسمت این در پژوهشی): سئواالت (یا فرضیات د)
شود. می بیان شود تالش آنها حل

است؟ جابجایی گروه آیا

معماری): و هنر و طبیعی منابع انسانی، علوم دانشکده های (مخصوص تحقیق روش هـ)

بندی: زمان و پروژه اجرای مراحل و)

ماه ٢ مطالب و منابع آوری جمع ١
ماه ۴ پژوهش و مطالعه ٢
ماه ٢ نامه پایان نگارش و تدوین ٣
ماه ٢ تایپ ۴
ماه ٨ مجموع ۵

٢
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تأمین: منبع و نیاز مورد دستگاه های و وسایل مواد، -٣

تامـین محل دستگاه یا ماده نام

دانشجو:* نامه تعهد -۴
مشاور و راهنما اساتید نظر زیر وقت، تمام طور به پیشنهادیه این مفاد به توجه با که می شوم متعهد احمدی علی اینجانب
شرط این که از اطالع با و نموده مطالعه را یزد» دانشگاه معنوی حقوق رعایت «تعهد ضمن در نمایم. وظیفه انجام
پایان همراه را شده امضاء تعهدنامه باید و است مذکور معنوی حقوق رعایت به قانونی و شرعی پایبندی اینجانب فارغ التحصیلی

کرد. خواهم شده تصویب پیشنهادیه انجام به اقدام نمایم، صحافی نامه
دانشجو امضای و تاریخ

٣



پایان نامه پیشنهادیه با همراه یزد دانشگاه معنوی حقوق رعایت تعهد و مقررات به مربوط بخش تحویل و پرینت به نیازی *
دانشجوست. اطالع جهت صرفاً بخش این و نیست

باشند: داشته توجه آن به باید محترم دانشجویان که مهم **موارد

نیمسال شروع از پس هفته ٨ تا حداکثر را خود پایاننامۀ پیشنهادیۀ راهنما استاد/استادان نظر با است موظف دانشجو .١
را خود پایاننامۀ پیشنهادیۀ بخش، نظر مورد تغییرات اعمال با باید دانشجو همچنین دهد. تحویل بخش رئیس به سوم
سوم نیمسال شروع از پس هفته ١۴ تا حداکثر و بخش شورای تصویب به سوم نیمسال شروع از پس هفته ١٠ تا حداکثر

برساند. دانشکده مستقل/ گروه شورای تصویب به

پژوهشگاه سامانه در باید دانشجو توسط مربوطه اطالعات دانشکده، مستقل/ گروه شورای در پیشنهادیه تصویب از پس .٢
و آموزشی /معاون (مدیرگروه راهنما استاد توسط و ثبت www.irandoc.ac.ir آدرس به ایران اطالعات فناوری و علوم

گردد. تایید دانشکده) پژوهشی

علوم پژوهشگاه در پیشنهادیه ثبت تاییدیۀ و پایان نامه اصلی نسخه دانشجو توسط باید پایان نامه، پیشنهادیۀ تصویب از پس .٣
شود. ارسال پردیس آموزش اداره به دانشجو پرونده در بایگانی جهت ایران اطالعات فناوری و

۴



تعالی بسمه

یزد دانشگاه معنوی حقوق رعایت تعهد
(٩٣ (پاییز

تکمیلی تحصیالت

محاسبات گرایش کامپیوتر علوم رشته در ارشد کارشناسی مقطع آموخته دانش  احمدی علی اینجانب
بررسی یائو Θ گراف های در کشش ضریب بررسی عنوان: تحت خود رساله از تاریخ در که علمی
درجه کسب با یائو Θ گراف های در کشش ضریب بررسی یائو Θ گراف های در کشش ضریب

می شوم: متعهد قانوناً و شرعاً نموده ام  ، دفاع ......................

از که مواردی در و بوده اینجانب پژوهش و تحقیق حاصل رساله این در مندرج مطالب  (١
نموده ام، استفاده غیره و مقاله کتاب، پایان نامه ، از اعم دیگران پژوهشی و علمی دستاوردهای
آن ها ذکر به اقدام منابع فهرست در و ارجاع مقررات مطابق و نموده را امانت کامل رعایت

نموده ام.

باالتر) یا پایین تر  (هم سطح، تحصیلی مدرک هیچ دریافت برای قبال رساله این از بخشی یا تمام (٢
است. نشده ارائه عالی آموزش مؤسسات و دانشگاه ها سایر در

تغییر یا و داده جعل هرگونه از و بوده اینجانب کار حاصل کامال رساله این از مستخرج مقاالت (٣
نموده ام. پرهیز اطالعات

گوناگون کنگره های یا و نشریات به رساله این از مستخرج مقاالت تکراری یا و همزمان ارسال از (۴
می نمایم. و نموده خودداری

می شوم متعهد و بوده یزد دانشگاه به متعلق رساله این از حاصل معنوی و مادی حقوق کلیه  (۵
ثبت مقاله، کتاب، چاپ از اعم تحقیق این از حاصل دستاوردهای نشر یا و بهره مندی هرگونه
از اجازه کسب با تحصیل) از فراغت از بعد یا و دانشجویی زمان در (چه غیره و اختراع

باشد. یزد دانشگاه نام ذکر و راهنما استاد/استادان

درجه از یزد دانشگاه توسط شده صادر تحصیلی مدرک زمان) هر (در تخلف اثبات صورت در (۶
داشت. نخواهم ادعایی هیچگونه اینجانب و ساقط اعتبار

احمدی علی دانشجو: خانوادگی نام و نام
تاریخ: و امضاء


