اطالعیِ هْن دس خصَص ثثت پشٍپَصال داًشجَیاى کاسشٌاسی اسشذ
کلیِ داًشجَیاى کاسشٌاسی اسشذ کِ تا لثل اص  7هشداد  96پشٍپَصال خَد سا تِ گشٍُ تحَیل ًذادُ اًذ .اص سٍص
شٌثِ  7هشداد  96هشاحل ثثت پشٍپَصال تِ ششح صیش است.
 -1اتتذا الصم است داًشجَ تا ّواٌّگی هذیش گشٍُ استاد ساٌّوای خَد سا اًتخاب ًوایذ .اًتخاب استاد
ساٌّوا تایذ تا ّواٌّگی هذیشاًجام گیشد.

تًجٍ :در اوتخاب استاد راَىما عاليٌ تر َماَىگی تا مذیر گريٌ ،اکیذا تًصیٍ می شًد داوشجً اتتذا تٍ
پًرتال ( سایت ياحذ -خذمات الکتريویک-پًرتال پایان وامٍ َا) مراجعٍ کردٌ ي ضمه مشاَذٌ لیست
اساتیذ راَىما ،اطالعاتی در خصًص رشتٍ ي گرایش ي ترآيرد مذت زمان اوتظار تا زمان دفاعیٍ را تٍ
دست آيرد .در َر صًرت حذاقل زمان اوتظار از زمان تصًیة پريپًزال تا زمان دفاع شش ماٌ خًاَذ
تًد.
 -2پس اص اًتخاب استاد ساٌّوا ،تایذ تا ّواٌّگی ایشاى هَضَع تحمیك سا اًتخاب ٍ جْت اطالع اص عذم
تکشاس هَضَع ،تِ سایتْای ایشاى دان(  ٍ )ganj.irandoc.ac.irسیکا( )sika.iau.irهشاجعِ ًوَدُ ٍ
پشیٌت صفحِ هَسد ًظش ٍ کذ سّگیشی ثثت سا اخز ًوایذ.
 -3جْت تکویل پشٍپَصال تِ سایت داًشگاُ( داًشجَیاى -تحصیالت تکویلی -فشهْای پایاى ًاهِ) ٍ یا
اًتشاسات داًشگاُ هشاجعِ ٍ پشٍپَصال خَد سا تْیِ ٍ تکویل کٌذ.
 -4پشٍپَصال تْیِ شذُ سا جْت تشسسی دس شَسای تخصصی گشٍُ ،تحَیل کاسشٌاس گشٍُ هشتَطِ دّذ.
 -5پس اص تصَیة پشٍپَصال دس شَسای تخصصی گشٍُ ٍ حذاکثش تا  20سٍص تعذ اص آى داًشجَ هَظف است تِ
پَستال هشاجعِ کشدُ ٍ دس لسوت " ثثت پريپًزال" اطالعات خَاستِ شذُ سا ثثت ًوایذّ .وضهاى تا
هشاجعِ تِ کاسشٌاس تحصیالت تکویلی ضوي تحَیل هذاسن هَسد ًیاص تِ ایشاى ًسثت تِ تاییذ
اطالعات دس پَستال الذام ًوایذ .الصم تِ رکش است کِ ثثت اطالعات تَسط داًشجَ اًجام شذُ اها تاییذ
آًْا تَسط کاسشٌاس تحصیالت تکویلی اًجام هی پزیشد .دس ایٌصَست تاسیخ تصَیة پشٍپَصالّ ،واى
تاسیخ تصَیة دس شَسای تخصصی گشٍُ خَاّذ تَد .اها چٌاًچِ داًشجَ دس هذت صهاى تعییي شذُ
اطالعات خَد سا دس پَستال ثثت ًکشدُ ٍ یا تَسط کاسشٌاس تحصیالت تکویلی ایي اطالعات تاییذ ًشَد،
تاسیخ تصَیة پشٍپَصال حذاکثش  20سٍص لثل اص صهاًی خَاّذ تَد کِ اطالعات داًشجَ دس پَستال تاییذ
گشدد.
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هثال اگش پشٍپَصالی دس تاسیخ  96/6/1دس گشٍُ تِ تصَیة تشسذ ،داًشجَ حذاکثش تا تاسیخ  96/6/21تایذ اطالعات
خَد سا دس پَستال ثثت کشدُ ٍ ضوي تحَیل هذاسن هَسد ًیاص تِ کاسشٌاس تحصیالت تکویلی ،ایي اطالعات
تَسط کاسشٌاس تاییذ گشدد .دس ایٌصَست تاسیخ تصَیة پشٍپَصال  96/6/1خَاّذ تَد .اها فشض کٌیذ دس ایي
هذت داًشجَ الذام الصم سا تِ عول ًیاٍسدُ ٍ ایي اعوال سا دس تاسیخ  96/8/1اًجام دّذ .دس ایٌصَست تاسیخ
تصَیة پشٍپَصال اٍ  20سٍص لثل یعٌی  96/7/10ثثت خَاّذ شذ.
 -6دس ّش صَست داًشجَ هَظف تِ ثثت ٍ تاییذ اطالعات دس پَستال تَدُ ٍ تاخیش دس آى تاعث تاخیش دس
تشگضاسی جلسِ دفاعیِ خَاّذ شذ.
 -7داًشجَ دس ّش صهاًی هی تَاًذ تا هشاجعِ تِ پَستال اص ثثت ٍ تاییذ اطالعات خَد اطالع کسة ًوایذ .تِ
ّویي هٌظَس تَصیِ هی شَد پس اص ثثت ٍ تاییذ اطالعات دس پَستال ،داًشجَ تِ پَستال هشاجعِ کشدُ ٍ
اص تاییذ اطالعات خَد اطویٌاى حاصل ًوایذ.

کاسشٌاساى تحصیالت تکویلی:
 -1آلای هحوذ اسالهی ،کاسشٌاس کلیِ سشتِ ّای هذیشیت تِ جض هذیشیت اجشائی ٍ هذیشیت آهَصشی
شواسُ تواس:

42621901-10

داخلی 254

 -2آلای علیشضا پشٍاًِ ،کاسشٌاس سشتِ ّای حساتذاسی ،حساتشسی ٍ کلیِ گشایشْای سٍاًشٌاسی ٍ هشاٍسُ
شواسُ تواس:

42621901-10

داخلی 329

شواسُ هستمین42621923 :

 -3آلای غالهشضا اخاللی ،کاسشٌاس کلیِ گشایشْای حمَق ،هذیشیت آهَصشی ٍ هذیشیت اجشائی ،سیاضی،
عشفاى ،صتاى اًگلیسی ،صتاى ٍ ادتیات فاسسی ٍ علَم سیاسی
شواسُ تواس:

42621901-10

داخلی 319

شواسُ هستمین42621924 :

 -4آلای فشّاد پٌثِ کاس ،کاسشٌاس کلیِ سشتِ ّای فٌی هٌْذسی ،علَم پایِ ٍ تشتیت تذًی
شواسُ تواس:

42621901-10

داخلی 347

حَصُ هعاًٍت پژٍّشی
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