ﺑﺴﻤﻪﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮﻭﭘﻮﺯﺍﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ »درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﭘﺰال« را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ« ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ
و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮑﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور ،ﻃﺒﻖ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮑﺪه
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وارد ﺷﻮد.

ﭘﺮوﭘﻮزال )ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ( در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﻮد.

ﭘﺮوﭘﻮزال )ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽِ( ﻣﺼﻮب ،ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺮاﻧﺪاك ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
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در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﻪ آدرس  sabt.irandoc.ac.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ،آﯾﮑﻮنﻫﺎي ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ »ﻓﺮم ﻋﺪم
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ« و »رﺳﯿﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮوﭘﻮزال در
اﯾﺮاﻧﺪاك« را ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ اﯾﻦ آﯾﮑﻦ

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ را وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎرﮔﺬاري »ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻋﺪم ﺗﮑﺮار« و » رﺳﯿﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮوﭘﻮزال در اﯾﺮاﻧﺪاك«

وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻋﺪم ﺗﮑﺮار و رﺳﯿﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮوﭘﻮزال در اﯾﺮاﻧﺪاك را ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻓﺮم ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎرﮔﺬاري
ﺷﻮد .ﺑﺮاي اﺧﺬ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آدرس
 pishine.irandoc.ac.irﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﻮد

ﺑﺮﮔﻪ رﺳﯿﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮوﭘﻮزال در
اﯾﺮاﻧﺪاك در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﻮد.
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ آﯾﮑﻮن ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﭘﻮزال را ﺗﺎﯾﯿﺪ و ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﯾﻊ در
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﭘﻮزال ،ﺿﺮوري اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ﺑﺨﺶﻫﺎي
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آﯾﮑﻮن ﺳﺒﺰ رﻧﮓ )ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ارﺳﺎل
ﻧﻬﺎﯾﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﭘﻮزال(

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ :اﮔﺮ ﺑﺮ آﯾﮑﻮن

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﯿﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻃﻼع از اﯾﻨﮑﻪ

ﭘﺮوﭘﻮزال در ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻫﺴﺖ ،اﻣﻀﺎﻫﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪﻫﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :درﺧﻮاﺳﺖ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪﻫﺎ و اﻣﻀﺎﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﭘﯿﮕﯿﺮي اﻣﻀﺎﻫﺎ و
ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن و رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﭘﻮزال ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ.
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