ضماسٌ/1675 :د ف م
تاسیخ67/5/32 :
پیًست :داسد

ٍاحس تْطاى ضطق
دانشکده فنی و مهندسی
(قیامذضت)

مراحل انجام و تایید پروپوزال
الف) مراجعه به کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده
 -5کىتشل کاسوامٍ کل آمًصضی
 -3اخز تاییذیٍ کاسضىاس پژيَطی داوطکذٌ جُت تُیٍ پشيپًصال
 -2آضىایی تا ساختاس تُیٍ پشيپًصال
ب) مراجعه به بایگانی دانشکده
 -5کىتشل مذاسک ي مستىذات مًجًد دس پشيوذٌ
 -3اخز تاییذیٍ متصذی امًس تایگاوی داوطکذٌ
ج)مراجعه به گروه آموزشی
 -5تعییه اساتیذ ساَىما ي مطايس ي اوتخاب مًضًع پایان وامٍ
 -3تُیٍ ي تکمیل پشيپًصال تصًست تایپ ضذٌ
 -2جستجًی مًضًع پایان وامٍ دس سیکا ي ایشاوذاک ،تُیٍ پشیىت ي اخز تاییذیٍ استاد ساَىما مثىی تش تکرشاسی
وثًدن مًضًع
 -4تاییذ ي امضای کامل پشيپًصال تُیٍ ضذٌ تًسط اساتیذ ساَىما ي مطايس
 -1تکمیل فشمُای ضماسٌ  3 ،5ي الف تصًست تایپ ضذٌ ي تاییذ تًسط اساتیذ ساَىما ي مطايس
 -7تحًیل پشيپًصال تٍ مذیش گشيٌ جُت طشح دس ضًسای تخصصی گشيٌ
 -6کىتشل ي تاییذ فشم ضماسٌ  7تًسط استاد ساَىما ي مذیش گشيٌ
 -8تاییذ وُایی پشيپًصال تٍ َمشاٌ فشمُای مشتًطٍ مطاتق فشمت مصًب معايوت پژيَطی
د) ارسال پروپوزال تایید شده از طرف گروه به کارشناس پژوهشی دانشکده
 -5کىتشل فشمت کلی پشيپًصال تُیٍ ضذٌ تش مثىای دستًسالعمل ياحذ مشتًطٍ
-3اسسال پشيپًصال وُایی تٍ دفتش داوطکذٌ
هـ) طرح در شورای دانشکده و ارسال به حوزه معاونت پژوهشی واحد
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فشم مشاحل تصًیة پایانوامٍی کاسضىاسی اسضذ
عىًان تحقیق تٍ فاسسی:
وام ي وام خاوًادگی داوطجً:

ضماسٌ داوطجًیی:

سضتٍ ي گشایص تحصیلی:

گشيٌ تخصصی:

ویمسال اخز پایان وامٍ:
وام ي وام خاوًادگی استاد ساَىما:
الف) ضطایط اذص پبیبى ًبهِ
□ وبضًبهِ ول ضویوِ ضسُ است.
تَضیحبت:

وام ي وام خاوًادگی استاد مطايس:
□ ًساضز

□ زاضز

اهضبء وبضضٌبؼ تحصیالت تىویلی
ة) هساضن ٍ هستٌسات پطًٍسُ وبهل
ضطح ًَالص:

□ است

اهضبء هسیط آهَظش زاًطىسُ

□ ًیست

اهضبء هسئَل ثبیگبًی
ج) وٌتطل چه لیست پیَست ( فطم ضوبضُ ) 6
تَضیحبت:

□ زاضز

□ ًساضز

اهضبء هسیط گطٍُ

ز) تبییسیِ گطٍُ آهَظضی هطبثك فطهت هصَة هعبًٍت پػٍّطی
تَضیحبت:

□ زاضز □ ًساضز

اهضبء وبضضٌبؼ تحصیالت تىویلی

ّـ)تبضید تصَیت پطٍپَظال زض جلسِ هَضخ

تصَیت □ گطزیس

□ ًگطزیس.

تَضیحبت:

اهضبء هعبٍى زاًطىسُ
*اص کلیٍ امضا کىىذگان خًاَمطىذ است تاسیخ تاییذ مذاسک سا رکش ومایىذ.
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فشم ضماسٌ  -7چک لیست وگاسش پشيپًصال َا
□ فًَت ٍ فطهت ولیِ ثرص ّبی پطٍپَظال تغییط ًىٌس.

دس صفحٍ ايل:

□ ولیِ ثرص ّبی پطٍپَظال  BLOTUS/BNAZANINثب اًساظُ للن  12است.

□ توبم اطالعبت وبهالً زض یه ذط ٍ ظیط یىسیگط ٍ هٌظن ًَضتِ ضًَس.

□ عٌَاى ثبیس ثب اًساظُ للن  Bold 14ثبضس.

□ فبصلِ ّبی ثیي ستَى هٌظن ٍ هطتت ٍ ثِ اًساظُ ثبضس.

□ عٌَاى ٍسط چیي ثبضس (هگط آًىِ زض هتي ثیبى ضَز)

□ جسٍل ثیص اظ اًساظُ ثعضي یب وَچه ثبضس.

□ عٌَاى اًگلیسی وبهالً ثطگطزاى فبضسی آى ثبضس.

دس صفحٍ ديم:

□ اهضبّب وبهل ثبضس.

□ اطالعبت وبهل ٍ صحیح ثبضس.

□ ضوبضُ صفحبت حتوبً فبضسی ثبضس.

□ ثیي ثرص ّبی هرتلف فبصلِ الظم ضعبیت ضَز.

□ اعساز فبضسی ثبضٌس ،هگط ایٌىِ الظهِ یه عجبضت اًگلیسی ثبضٌس.

□ ّوِ اطالعبت هٌظن ٍ ظیط ّن ٍ ثب فبصلِ هٌبست اظ ّن شوط ضًَس.

□ زض هتي هٌبثع زض صَضتیىِ عسز ّستٌس زض زاذل وطٍضِ ٍ ًِ پطاًتع شوط گطزًس

□ ضوبضُ ّبی توبؼ صحیح ،ذَاًب ٍ زض زستطؼ ثبضس.

یب اظ ططیمِ ًبم گصاضی ٍ سبل استفبزُ ضَز.

دس صفحٍ سًم:

□ عٌبٍیي زض آذط صفحِ لطاض ًگیطًس.
□ ضوبضُ زاًطجَیی زضست ٍ صحیح لیس ضسُ ثبضس.
□ّیچ الن ذَضزگی زض ّیچ صفحِ ای ًجبضس.

□ اطالعبت وبهل ٍ صحیح ثبضس.
□ ّوِ اطالعبت هٌظن ٍ ظیط ّن ثب فبصلِ هٌبست اظ ّن شوط ضَز.
□ هسضن استبز ،زوتطی ترصصی ٍ ًِ  PHDشوط گطزز.
□ عجبضت آذطیي هسضن زاًطگبّی ٍ ًِ حَظٍی ًَضتِ ضَز.
زض صفحِ چْبضم:
□ تعساز ٍاحس ّبی فبضسی شوط گطزز.
□ عٌَاى ٍسط چیي ثبضس.

ثٌس  -6استفبزُ اظ اهىبًبت آظهبیطگبّی ٍاحس:

صفحِ صَضت جلسِ گطٍُ ٍ فطم ّبی تعْس اسبتیس ٍ زاًطجَیبى:

□ حتوبً اهضبء زاضتِ ثبضس.

□ ثِ ّوطاُ اهضبی زاًطجَ ثبضس.

□ زض صَضتیىِ زض ٍاحس وبض هی وٌیس حتوبً وبهال پط ضَز.

□ عٌَاى شوط ضسُ ٍ  Boldثبضس.

□جسٍل ثیص اظ اًساظُ ثعضي یب وَچه ًجبضس.

صفحِ صَضت جلسِ تحصیالت تىویلی:

□ گعیٌِ ثلِ یب ذیط حتوبً پط ضَز.

□ جسٍل ظیبز وَچه یب ثعضي ًجبضس.

جسٍل پیص ثیٌی فعبلیت ّب:

فطم ّبی الف ،ضوبضُ یه ٍ زٍ

□ توبم ذبًِ ّبی آى ثب تَجِ ثِ ظهبى ثٌسی پطٍغُ پط ضَز.

□ زض یه صفحِ ،ثسٍى ضوبضُ صفحِ ثصَضت تبیپی ثبضس.

□ افمی ثبضس.

□ اطالعبت وبهل ٍ ثِ طَض صس زض صس صحیح ٍ ثسٍى غلط زضج ضسُ ثبضس.

□ ثیص اظ اًساظُ ثعضي یب وَچه ًجبضس.

□ فطهت پبییي جسٍل زض لسوت اهضبّب تغییط ًىطزُ ثبضس.

□ ضوبضُ صفحِ فبضسی ثبضس.
هٌبثع:

زض سبیت Sika.iau.ir ٍ irandoc.ac.ir

□ اثتسا اسبهی هی آیس ثِ تطتیجی وِ زض ًحَُ ًگبضش پبیبى ًبهِ شوط ضسُ است.

□ ولوبت ولیسی ٍ عٌَاى جستجَ ضسُ ٍ عجبضت عٌَاى ّیچ جستجَیی ًساضتِ

□ حطف اٍل عٌَاى ثعضي است ٍ لجل اظ آى ًمطِ فبصلِ لطاض زاضز.

است ،ثِ صَضت پطیٌت ضسُ هَجَز است.

□حطف اٍل غٍضًبل یب ًبضط ثعضي است ٍ زض پبیبى آى ًمطِ ٍیطگَل لطاض هی گیطز

* وس ضّگیطی هالن جستجَ ًوی ثبضس.

(ثِ صَضت ایتبلیه)

□ زض صَضت هسعَ ثَزى یىی اظ اسبتیس ،ضظٍهِ ٍ حىن وبضگعیٌی ٍ ّویٌطَض

□ سبل  Boldاست ،ثعس اظ سبل ًمطِ ٍیطگَل لطاض هی گیطز.

اهضبی فطم تعْس ثِ ّوطاُ پطٍپَظال هَجَز است.

(* فطهت زض ًحَُ ًگبضش پبیبى ًبهِ سبیت هَجَز است).
وام ي وام خاوًادگی استاد ساَىما
امضاء ي تاسیخ
ًطبًی :تْطاى – جبزُ ذبٍضاى  ،ضْطن لیبم زضت  ،اًتْبی ذیبثبى ضْیس ثبٌّط زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس تْطاى ضطق
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امضاء ي تاسیخ
صٌسٍق پستی  33955/163 :تلفي ً 33594950-59وبثط 33544011 :

www.iauet.ac.ir

