((راٌّوبی ًحَُ تکویل پزٍپَسال داًشجَیبى کبرشٌبسی ارشذ))
)1بِ سبیت داًشگبُ شبّزٍد بِ آدرس

http://www.shahroodut.ac.ir

ٍارد شَیذ.
 )2بِ لیٌک هعبًٍت آهَسشی ٍ تحصیالت تکویلی ٍارد شَیذ ٍ اس آًجب بِ قسوت هذیزیت تحصیالت
تکویلی ٍ لیٌک تببلَ اعالًبت ّوبى قسوت هزاجعِ کٌیذ.

)3فزهی را تحت عٌَاى فرم شمارة 1ـ پيشنهاد پايان نامه كارشناسي ارشد  /رساله دكتري
از همان قسمت دانلود نمائيد.
 )4کلیِ داًشجَیبى دقت کٌٌذ ایي فزم تحت ًظبرت استبد /اسبتیذ راٌّوب ٍ استبد/اسبتیذ هشبٍر
تکویل گزدد ٍ داًشجَیبى بِ تٌْبیی اقذام بِ تکویل فزم ًٌوبیٌذ ٍ .فزم هذکَر حتوبً ببیستی بِ صَرت
تبیپی بَدُ ٍ دست ًَیس ًببشذ.
 )5فًَت پیش فزض کِ در سبیت داًشگبُ بزای تکویل ایي فزم در ًظز گزفتِ شذُ است فًَت
 B Compsetبب سبیش پیش فزض  11هی ببشذ.
کلیِ داًشجَیبى هَظفٌذ بز اسبس فًَت پیش فزض فزم ّب را تکویل ًوبیٌذ ٍ کلیِ فزم ّبیی کِ
بزاسبس فًَت دیگزی تٌظین شذُ ببشذ هعتبز ًخَاّذ بَد.
)6در اًتْبی صفحِ دٍم فزم ،داًشجَ ببیذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی خَد ٍ ّوچٌیي استبد/اسبتیذ راٌّوب ٍ
استبد /اسبتیذ هشبٍر(در صَرت ٍجَد استبد هشبٍر) را تبیپ ًوَدُ ٍ قبل اس تحَیل فزم بزای طزح در
جلسِ شَرای تحصیالت تکویلی فزم را بِ اهضبی خَد ٍ اسبتیذ راٌّوب ٍ هشبٍر بزسبًذ.
(کلیِ فزم ّبیی کِ اهضبء داًشجَ اسبتیذ راٌّوب ٍ هشبٍر را ًذاشتِ ببشٌذ هعتبز ًخَاٌّذ بَد)
 )7در اًتْبی فزم (صفحِ سَم ) قسوتی بِ صَرت ًبم ًبم خبًَادگی خبًَادگی اعضبء جلسِ شَرای
تحصیالت تکویلی داًشکذُ ٍجَد دراد کِ ایي قسوت ًیش ببیذ بِ صَرت سیز ٍ بِ تزتیب تبیپ گزدد.

ديف

وام يوام خاوًادگي اعضاء جلسٍ شًراي تحصيالت تكميلي داوشكدٌ

1

دکترحسيه ويكًفرد

2

دکتر حسيه وصر اصفُاوي

3

دکتر مُدي ميرزايي

4

دکتر سيد عليىقي طاَري

5

دکتر قدمعلي باقريان دَقي

6

دکتر بُرام بُراميان

7

دکتر زيىب مًسًي تكيٍ

امضاء

)8بعذ اس تکویل ًوَدى فزم ،آى را بِ هذیزیت گزٍُ (آقبی دکتز هیزسایی) جْت طزح در
جلسِ شَرای تحصیالت تکویلی داًشکذُ تحَیل دّیذ.
 )9بِ سبیت داًشگبُ شبّزٍد هزاجعِ ًوَدُ ٍ بِ تببلَ اعالًبت داًشکذُ شیمی رفتٍ ي فایلی تحت عىًان
((عٌَاى فبرسی ٍ اًگلیسی پزٍپَسال )) را اس آًجب داًلَد ًوَدُ ٍ ایي فزم را ًیش تکویل ًوبییذ .
کلیِ قسوت ّبی خَاستِ شذُ در ایي فزم ًیش ّوبًٌذ پزٍپَسال تکویل شَد (ًیبسی بِ پزیٌت ایي فزم
ًیست) فقط پس اس تکویل ایي فزم ،آى را در قبلب فبیل ٍرد بِ آدرس ایویل داًشکذُ بِ آدرس :

Chemistry_sut@yahoo.com
ارسبل ًوَدُ ٍ بزای هطوئي شذى اس ارسبل آى بِ دفتز داًشکذُ (آقبی هَهٌی)هزاجعِ ًوبئیذ.
دقت ًوبئیذ ایي فزم کَچک حتوبً ببیذ جْت تٌظین صَرتجلسِ بِ ایویل داًشکذُ ارسبل شَد
ایه راَىما برای سًُلت دسترسی داوشجًیان تحصیالت تکمیلی در يبگاٌ تابلً اعالوات داوشکدٌ شیمی در سایت
داوشگاٌ شاَريد قرار دادٌ شدٌ است.

دفتر داوشکدٌ شیمی

