 هَارد هْن مِ داًطجَیبى دمتزی در سهبى تصَیت پیطٌْبدُ(پزٍپشال) ثبیذ ثِ آى تَجِ داضتِ ثبضٌذ:
 .1داًشجَ هَظف است مبرثزه درخَاست اًتخبة هَضَع پیطٌْبدُ رسبلِ خَد را تا پایاى ًینسال سَم تِ تایید استاد /استاداى
راٌّوا ٍ گزٍُ آهَسشی تزساًد
 .2داًشجَ هَظف است قثل اس دفاع اس پیشٌْادُ رسالِ ،مبرثزه تصَیت پیطٌْبدُ رسبلِ خَدرا تا ًظز استاد /استاداى راٌّوا تِ گزٍُ
آهَسشی تحَیل دّد ٍ پس اس اعوال تغییزات هَرد ًظز گزٍُ تِ تصَیة شَرای آهَسشی گزٍُ ٍ داًشکدُ تزساًد.
 .3هْلت دفاع اس پیشٌْادُ رسالِ دکتزی تاپایاى ًیوسال ششن هیتاشد.
 .4هْلت تعییي یا تغییز استاد راٌّوای دٍم ٍ هشاٍر رسالِ داًشجَیاى طثق شیًَُاهِ اجزایی آهَسشی هصَب داًشگاُ تزاساس سال
ٍرٍد داًشجَ هیتاشد.
 .5داًشجَ هَظف است پس اس تصَیة پیشٌْادُ رسالِ ( دفاع هَفق اس پیشٌْادُ رسالِ) اطالعات هزتَطِ را در ساهاًِ پژٍّشگاُ
علَم ٍ فٌاٍری اطالعات ایزاى تِ آدرس  http://sabt.irandoc.ac.irثثت ٍ پس اس تایید ًْایی ٍ دریافت گَاّی ثثت
پیشٌْادُ ،جْت درج در پزًٍدُ تحصیلی تِ آهَسش داًشکدُ تحَیل دّد.
 .6داًشجَ هَظف است پس اس اخذ ٍاحد رسالِ کارتزگ گشارش پیشزفت تحصیلی را یک هاُ قثل اس پایاى ّز ًینسال تحصیلی تکویل
ًوَدُ ٍ پس اس تایید استاد راٌّوا ٍ هدیز گزٍُ جْت درج در پزًٍدُ تحصیلی ٍ اًجام هزاحل ثثت ًام تزای ًینسال تعد تِ
کارشٌاس داًشکدُ تحَیل دّد.
 .7داًشجَ هَظف است تعد اس دفاع هَفق اس پیشٌْادُ ٍ تصَیة آى ،در ّز ًینسال تحصیلی (تا قثل اس دفاع ًْایی اس رسالِ) ثثت ًام
ٍ ٍاحد رسالِ را اخذ کٌد .عدم ثثت ًام داًشجَ در ًینسالّایی کِ رسالِ دارد ،تِ هٌشلِ اًصزاف اس تحصیل ٍی تلقی هیشَد.

مذ:

ثبسوِ تؼبلی

ضوبرُ:

مبرثزه تصَیت پیطٌْبدُ رسبلِ داًطجَی دٍرُ دمتزی

تحصیالت تنویلی

تبریخ:
پیَست:

 هطخصبت داًطجَ :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

1

ضوبرُ داًطجَیی:

دٍرُ :رٍساًِ ضجبًِ  رضتِ /گزایص تحصیلی:

سبسهبى حوبیت مٌٌذُ :
گزٍُ:

داًطنذُ:

ضوبرُ توبس:

 هطخصبت پیطٌْبدُ: -1ػٌَاى
فبرسی------------------------------------------------------------------------------------------:
اًگلیسی---------------------------------------------------------------------------------------- :
سبیز رضتِّب(ػزثی ٍ--------------------------------------------------------------------- :) ....
هبّیت رسبلِ ً :ظزی  تجزثی 2

ًَع رسبلِ :ثٌیبدی  مبرثزدی تَسؼِای
اٍلیي ًیوسبل اخذ پیطٌْبدُ رسبلِ .......................
 هطخصبت استبداى راٌّوب ٍ هطبٍر :3ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

هسئَلیت

آخزیي هذرك تحصیلی  /هزتجِ

گزٍُ/داًطنذُ /داًطگبُ یب هؤسسِ

درصذهطبرمت

اهضب

ػلوی
استبد راٌّوبی اٍل
استبد راٌّوبی دٍم
استبد هطبٍر اٍل
استبد هطبٍر دٍم

ایي پیطٌْبدُ در ضَرای تحصیالت تنویلی گزٍُ .......................................ثِ تبریخ  ............. ...................................هَرد ثزرسی ٍ تصَیت قزار گزفت .اعالػبت هزثَط ثِ پیطٌْبدُ تَسظ
داًطجَ در سبهبًِ ّوبًٌذجَ ثبرگذاری ٍ گشارش هزثَعِ ثِ پیَست هیثبضذ.
ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ
ایي پیطٌْبدُ در ضَرای تحصیالت تنویلی داًطنذُ .......................................ثِ تبریخ  ................................................هَرد ثزرسی ٍ تصَیت قزار گزفت .
ًبم ٍ اهضبی هؼبٍى آهَسضی ٍ تحصیالت تنویلی /رییس داًطنذُ
داًطجَ ثبیذ مبرثزه پیطٌْبدُ تصَیت ضذُ را جْت درج در پزًٍذُ تحصیلی ثِ آهَسش داًطنذُ تحَیل دّذ .تب مبرضٌبس آهَسش ًسجت ثِ تؼزیف فؼبلیت آهَسضی -پژٍّطی در
سیستن گلستبى اقذام مٌذ.
داًطجَ پس اس تصَیت ٍ دفبع هَفق اس پیطٌْبدُ ،اعالػبت هزثَعِ را در سبهبًِ پژٍّطگبُ ػلَم ٍ فٌبٍری اعالػبت ایزاى ثجت ٍ پس اس تبییذ ًْبیی ،گَاّی ثجت را جْت درج در پزًٍذُ
تحصیلی ثِ آهَسش داًطنذُ تحَیل دّذ.

.1
.2

اگز رسبلِ تَسظ سبسهبًی حوبیت ضَد ثبیذ هَافقت ثیي هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ ٍ سبسهبى هذمَر ضویوِ ثبضذ.
رسبلِ ای مِ اًجبم آًْب هستلشم تبهیي لَاسم ٍ هَاد هصزفی ٍ ّشیٌِ خذهبت آسهبیطگبّی ٍ هیذاًی (هبًٌذ ًوًَِثرزداری ٍ اًجربم آسهبیطربت) اسرت .تجزثری
هحسَة هی ضًَذ .استفبدُ اس لَاسم هصزفی مِ هؼوَالً ثزای توبم داًطجَیبى تحصیالت تنویلی ضزٍرت پیذا هیمٌذ (ًظیز تْیِ هقبلِ یب متبةً ،زم افرشار ،دادُ
یب تنویل پزسطٌبهِ ٍ  )...هالك تجزثی ثَدى رسبلِ ًیست.

.3

درصَرتی مِ ّزیل اساستبداى راٌّوبی دٍم ٍ هطبٍراى ػضَ ّیبت ػلوی داًطگبُ الشّزا ًجبضٌذ ،السم است آخزیي حنن مبرگشیٌی آًْب ضویوِ گزدد.

1

 -2ضزح پیطٌْبدُ رسبلِ

الف) ثیبى هسألِّ ،ذف ٍ ضزٍرت تحقیق:

ة) ملوبت ملیذی:
فبرسی (:ثِ تزتیت حزٍف الفجبی فبرسی)
اًگلیسی( :ثِ تزتیت حزٍف الفجبی اًگلیسی)

ح) سئَاالت پژٍّطی:

ج) فزضیبت:

د) پیطیٌِ پژٍّص:

ى) رٍش پژٍّص:

ٍ) هزاحل ٍ سهبًجٌذی پژٍّص ثب تَجِ ثِ هذت هجبس آهَسضی:

ُ) فْزست هٌبثغ:

ی)هَادٍ ،سبیل ٍ دستگبُّبی هَرد ًیبس ٍ هٌجغ تأهیي:

ًبم هَاد یب دستگبُ:

هٌجغ تبهریي:

تبریخ ٍ اهضبی داًطجَ

 1بدیهی است بىا به وًع ي ماهیت رشته  /گرایش می تًان مًارد دیگری در بىد  2جایگزیه ومًد.

