
 تِ ًام خذا

 مدیریت امًر آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی

 

 ريود ثبت پیشىُاد پژيَشی در ساماوٍ گلستان ي ساماوٍ ایراوداک

پیشٍ تشسسی اًجام ضذُ دس ضَسای آهَصضی ٍ تحصیالت تکویلی داًطگاُ، هقشس گشدیذ تِ هٌظَس تسشیغ دس سًٍذ تشسسی پیطٌْاد پژٍّطی 

 :پایاى ًاهِ کاسضٌاسی اسضذ ٍ ّوچٌیي کاّص هذاسک کاغزی، تصَیة پیطٌْاد پژٍّطی طی هشاحل صیش اًجام ضَد

اطالػات الصم هاًٌذ ػٌَاى ٍ ًام اساتیذ ساٌّوا ٍ هطاٍس سا دس سیستن گلستاى  پیطٌْاد پژٍّطی، داًطجَ هلضم استپس اص آهادُ ساصی  -1

دس هَاسدی کِ استاد ساٌّوا یا هطاٍس خاسج داًطگاُ دس پایاى ًاهِ حضَس داسد، ًیاص است تا ّواٌّگی آهَصش ٍ یا ساّثش ساهاًِ  ٍاسد کٌذ.

ای است کِ تذٍى دسج ضواسُ  ّوچٌیي تٌظیوات سیستن تِ گًَِ  ادُ(، ایي افشاد تشای سیستن تؼشیف ضًَذ.گلستاى )جٌاب هٌْذس ػادل ص

  ثثت ایشاًذاک، ایي هشحلِ قاتل اًجام تاضذ.

 گیشد ٍ دس صَست صحت اطالػات ٍ احشاص سایش ضشایط دس هشحلِ تؼذ، اطالػات ٍاسد ضذُ تَسط کاسضٌاس داًطکذُ هَسد تشسسی قشاس هی  -2

 .ضَد الصم، تاییذ هی

ضَد. تا تَجِ تِ ایٌکِ پیطٌْاد پژٍّطی دس  دس اداهِ، اهکاى تاسگزاسی فایل پیطٌْاد پژٍّطی دس ساهاًِ گلستاى تشای داًطجَ فؼال هی -3

ْاد پژٍّطی خَاّذ ضذ، ًیاصی تِ اخز اهضاء دستی دس صفحِ اٍل پیطٌ هطاّذُ هشاحل تؼذ تَسط استاد ساٌّوا، هطاٍس ٍ سایش افشد ریشتط

 ًیست.

  ضَد. پس اص تاسگزاسی، پیطٌْاد پژٍّطی دس ساهاًِ گلستاى جْت تاییذ تِ اساتیذ ساٌّوا ٍ هطاٍس اسسال هی  -4

، پیطٌْاد تصًیب در گريٌ در صًرت ضَد ٍ ایطاى پس اص تاییذ اساتیذ ساٌّوا ٍ هطاٍس، پیطٌْاد پژٍّطی تِ هذیش گشٍُ اسسال هی  -5

 .کٌٌذ هیپژٍّطی سا تاییذ 

 .گشدد ، تاییذ تَسط ایطاى اًجام هیدر صًرت تصًیب در داوشکدٌ ضَد ٍ دس اداهِ پیطٌْاد پژٍّطی تِ سیاست داًطکذُ اسسال هی  -6

ضَد دس صَستی کِ ایشاد ساختاسی دس پیطٌْاد پژٍّطی  پس اص تاییذ داًطکذُ، پیطٌْاد پژٍّطی تِ تحصیالت تکویلی داًطگاُ اسسال هی -7

 ضَد. گشدد ٍ سًٍذ ثثت پیطٌْاد پژٍّطی دس ساهاًِ گلستاى توام هی تاییذ هیًثاضذ، 

تاسگزاسی ًوایذ. ایي پیطٌْاد  ساماوٍ ایراوداک ، داًطجَ تایذ ًسخِ ًْایی پیطٌْاد پژٍّطی سا دسپس اص ثثت ًْایی دس ساهاًِ گلستاى -8

گشدد ٍ گَاّی ایشاًذاک  تاییذ هی ،تِ دسستی طی ضذُ تاضذتاال شاحل ضَد ٍ دس صَستی کِ ه هی تشسسیتحصیالت تکویلی  طتَسپژٍّطی 

ٍ دفاع اص پایاى ًاهِ  تاریخ گًاَی ایراوداک مالک تحصیالت تکمیلی برای تایید پیشىُاد پژيَشی است ضَد. تشای داًطجَ صادس هی

 .تاضذ شش ماٌ بعد از ایه تاریخ تایذ دست کن



پیطٌْاد پژٍّطی خَد سا دس ساهاًِ ایشاًذاک ثثت  02/88/8933 تاسیخ کِ تا بٍ بعد 8931 يريدی مُرماٌداًطجَیاى کاسضٌاسی اسضذ 

 ًکشدُ اًذ، الصم است طثق سًٍذ گفتِ ضذُ ًسثت تِ ثثت پیطٌْاد پژٍّطی اقذام ًوایٌذ.

ایشاًذاک ًسثت تِ  اًذ، هی تَاًٌذ ّواًٌذ قثل، پس اص اخز گَاّی داًطجَیاًی کِ پیطتش پیطٌْاد پژٍّطی سا دس ساهاًِ ایشاًذاک ثثت کشدُ

ثثت پیطٌْاد پژٍّطی دس ساهاًِ گلستاى اقذام ًوایٌذ. دس ّش صَست، تاسیخ اتوام ثثت پیطٌْاد پژٍّطی دس ّش دٍ ساهاًِ، هالک تحصیالت 

 تکویلی تشای تاییذ پیطٌْاد پژٍّطی است.

ًاهِ تَسط داًطجَ اخز ضذُ تاضذ. تٌاتشایي،  تشای تاییذ ًْایی پیطٌْاد پژٍّطی دس ساهاًِ گلستاى، ًیاص است دسس پایاى وکتٍ مُم:

 ی کِ قصذ اسایِ پیطٌْاد پژٍّطی داسًذ تایذ دس اتتذای ًیوسال دسس پایاى ًاهِ سا اخز ًوایٌذ.داًطجَیاً

 

  هذسیت اهَس آهَصضی ٍ تحصیالت تکویلی
 


