بسوِ تعالي
داًطگبُ صٌؼتي هبلك اضتز
هعاًٍت آهَظش ٍ تحصيالت تكويلي

پيطٌْازیِ ضسالِ زکتطی
ضَضای هحتطم تحصيالت تكويلي هجتوع  /زاًطكسُ  /پژٍّطكسُ
داًطجَي دکتزي آهَسضي پژٍّطي  ،پژٍّص هحوَر 
کِ تحصيالت خَد را در رضتِ فَق اس ًيوسبل سبل تحصيلي
گذراًوذُام
ٍاحذ اس درٍس ججزاًي را ثب هَفميت ٍ ثب هؼذل کل

ثِ ضوبرُ داًطجَيي
احتزاهبً ،ايٌجبًت
گزايص
رضتِ
ٍاحذ اس درٍس اصلي ٍ
ضزٍع ًوَدم ٍ تبکٌَى تؼذاد
ٍ در هزحلة ضزٍع رسبلِ خَد ّستن.
را ثؼٌَاى استبد  /اسوبتيذ
پس اس اًجبم هطبٍرُّبي السم ٍ ثب ػٌبيت ثِ سهيٌة ػلوي هَردًيبس ،آلبي/آلبيبى
راٌّوب رسبلِ اًتخبة کزدم ٍ ثب استفبدُ اس ًظزات ٍ راٌّوبئي ّبي ايطبى پس اس ثزرسوي ٍ هابلؼوِ دليوك هَعوَع تحميوك ،هَعوَع
رسبلِ خَد را کتجبً ٍ در لبلت فزم پيَست تمذين هيًوبين .ثذيْي است پذيزش لاؼي هَعَع رسبلِ هٌَط ثز تصوَيت آى در ضوَراي
هزثَطِ هيثبضذ.
را ًيش ثؼٌَاى استبد  /اسوبتيذ هطوبٍر
عوٌبً ثب پيطٌْبد استبد  /اسبتيذ راٌّوبي رسبلِ ،آلبي/آلبيبى
اًتخبة ًوَدُام.
تاضید :

اهضاء زاًطجَ

عٌَاى کاهل ضسالِ :

ًَع عبمِبٌسی ضسالِ:

بسٍى عبمِبٌسی 

هحطهاًِ 

ًام ٍ ًام ذاًَازگي:
هطاتب فَق هَضزتأیيس است:
 1ـ ًام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ اهضاء استاز  /اساتيس ضاٌّوا
 2ـ ًام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ اهضاء استاز  /اساتيس هطاٍض

ذيلي هحطهاًِ 

تاضید ،هْط ٍ اهضاء

سطی 

بكلي سطی 

بسوِ تعالي
داًطگبُ صٌؼتي هبلك اضتز
هعاًٍت آهَظش ٍ تحصيالت تكويلي

پطسطٌاهِ تْيِ پيطٌْاز اٍليِ (پطٍپَظال) جْت ضسالِ زکتطی
ًام ٍ ًام ذاًَازگي زاًطجَ :
ضواضُ زاًطجَیي :
ضيَُ :آهَظضي پژٍّطي  ،پژٍّص هحَض 
ضضتِ ٍ گطایص تحصيلي :
عٌَاى ضسالِ بِ فاضسي:
عٌَاى ضسالِ بِ التيي :
ًَع تحميك ضسالِ:

بٌيازی 

کاضبطزی 

تَسعِای 

* کلية صفحات بِ صَضت تایپ ضسُ تحَیل ضًَس.
 1ـ اعالعات هطبَط بِ زاًطجَ :

هؼذل (تبکٌَى) :

 -1-1تؼذاد ٍاحذّبي گذراًذُ :
 -2-1آدرس :
ضوبرُ تلفي ثبثت :
 3-1و درصَرت ثَرسيِ ثَدىً ،بم سبسهبى ثَرسيِ دٌّذُ :

ضوبرُ تلفي ّوزاُ:

 2ـ اعالعات هطبَط بِ اساتيس ضاٌّوا ٍ هطاٍض :
سوت

ًام ٍ ًام ذاًَازگي

ترصص یا ضضتِ

ضتبِ علوي

تعساز پایاىًاهِّا یا

تعساز پایاىًاهِّا یا

ضسالِّای ضاٌّوائي ضسُ ضسالِّای تحت ضاٌّوائي
اضضس

زکتطی

اضضس

زکتطی

استاز ضاٌّوای
اٍل
استاز ضاٌّوای
زٍم
استاز هطاٍض
اٍل
استاز هطاٍض
زٍم
* تصکط  :زضصَضتيکِ اساتيس فَق عضَ ّيأت علوي زاًطگاُ صٌعتي هالك اضتط ًويباضٌس؛ آزضس ٍ ضواضُ تلفي آىّا شیالً ليس ضَز.

آزضس ٍ ضواضُ تلفي استاز  /اساتيس ضاٌّوا :
آزضس ٍ ضواضُ تلفي استاز  /اساتيس هطاٍض :

 3ـ اعالعات هطبَط بِ ضسالِ: 1

 1-3و هسئلِ ٍ اّذاف اصلي تحميك :
 2-3و تطزيح ٍ ثيبى هَعَع :
 3-3و عزٍرت اًجبم تحميك :
 4-3و سبثمِ تحميمبت ٍ هابلؼبت اًجبم گزفتِ :
 5-3و فزعيِّبي تحميك (سؤاالت تحميك) :
 6-3و ًتبيج هَرد اًتظبر پس اس اًجبم تحميك :
 7-3و درصَرت کبرثزدي ثَدى تحميك ،چِ سبسهبىّبيي هيتَاًٌذ اس ًتبيج ثذست آهذُ استفبدُ کٌٌذ.
ضزیف

ًام ساظهاى

ًَع استفازُ

1
2
3
 4ـ ضٍش اًجام ضسالِ:1
 1-4و رٍش گزدآٍري اطالػبت :
 2-4و رٍش ٍ هزاحل اًجبم رسبلِ :

 3-4و للوزٍ تحميمي رسبلِ :
 4-4و رٍشّبي هَردًظز ثزاي تجشيِ ٍ تحليل اطالػبت ٍ آسهَى فزعيِّب :
ً -5ياظّای ضسالِ :
 1-5و ّشيٌِ اًجبم تحميك رسبلِ:
 2-5و اهكبًبت السم (سختافشاري و ًزمافشاري ٍ هٌبثغ ٍ : )...

 - 1تَعيح آىکِ پبسخ ثِ سَاالت ايي ثخص ،ثبيذ ثِ طَر هجسَط ٍ هفصل صَرت گيزد ثِ گًَِ اي کِ ثب هابلؼِ ايي هَارد ،خَاًٌذُ ٍ يب هصحح ،ثِ طَر کبهل ثب هَعَع ٍ
ّذف ٍ سبثمِ تحميمبت لجلي آضٌب گزدد.

 6ـ حساکثط ظهاى هَضزًياظ بطای اًجام ضسالِ :
 7ـ ظهاىبٌسی ضسالِ :

ظهاى هَضزًياظ
هطاحل ضسالِ

هاُ

هاُ

هاُ

هاُ

هاُ

هاُ

هاُ

هاُ

هاُ

هاُ

اٍل

زٍم

سَم

چْاضم

پٌجن

ضطن

ّفتن

ّطتن

ًْن

زّن

 8ـ فْطست هٌابع ٍ هأذص :

هاُ

هاُ

یاظزّن زٍاظزّن

9ـ تایيسیِ ّيات زاٍضاى ٍ ضَضای تحصيالت تكويلي هجتوع  /زاًطكسُ  /پژٍّطكسُ :
(زلت ضَز کِ ایي صفحِ بِ عَض هجعا تْيِ ٍ تكويل گطزز).

عٌَاى ضسالِ زکتطی......................................................................................... :
ًام ٍ ًام ذاًَازگي زاًطجَ........................................... :
ضواضُ زاًطجَیي................................ :
ضيَُ :آهَظضي پژٍّطي  ،پژٍّص هحَض 

هَضَع ضسالِ زکتطی با هطرصات فَقالصکطتَسظ ایٌجاًباى زض جلسِ زفاع اظ پيطٌْازیِ ضسالِ ،هَضخ .......
هَضز بطضسي لطاض گطفت ٍ بِ تصَیب ضسيس.
ًام ٍ ًام ذاًَازگي

ضزیف

سوت

1

زاٍض ذاضج اظ زاًطگاُ

2

زاٍض اظ زاذل زاًطگاُ

3

ًوایٌسُ تحصيالت

هطتبِ

هحل اهضاء

تكويلي زاًطگاُ

هَضَع ضسالِ زکتطی با هطرصات فَقالصکط زض ضَضای تحصيالت تكويلي هجتوع  /زاًطكسُ  /پژٍّطكسُ

هَضخ  ...............هَضز بطضسي لطاض گطفت ٍ بِ تصَیب ضسيس.
ضزیف

ًام ٍ ًام ذاًَازگي اعضاء ضَضا

هحل اهضاء

1
2
3
4
5
6
7

ًام ٍ ًام ذاًَازگي هعاٍى/هسیط تحصيالت تكويلي هجتوع/زاًطكسُ

اهضا ٍ تاضید

ًام ٍ ًام ذاًَازگي ضیيس هجتوع/زاًطكسُ

اهضا ٍ تاضید

