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 رساند:(، به اطالع می1400اردیبهشت  5طالعیه واحد تحصیالت تکمیلی )مورخ نظر به ا

 . تمدید شده است  1400اردیبهشت  31 تا، 1399 – 1400سال تحصیلی  دومسال پیشنهاده )پروپوزال( مربوط به نیممهلت ارسال   .1

را زیر نظر استاد محترم های آنسایت )تارنمای( دانشگاه دریافت کرده و تمامی بخشالزم است دانشجویان فرم پیشنهاده )پروپوزال( را از وب .2

 را به تأیید ایشان نیز برساند.تکمیل نموده و آن راهنما

ارسال و   های درخواست،فرم <-، بخش ثبت درخواست "سامانه ثبت درخواست"از طریق  تنهادانشجویان فرم پیشنهاده )پروپوزال( خود را  .3

 کد پیگیری را دریافت نمایند. 

 اند، در مرحله ارسال ضروری است.را تأیید و امضاء نمودهتذکر: بارگذاری فایل پیشنهاده )پروپوزال( که استاد راهنما آن

را از طریق وارد نمودن پست الکترونیک و شناسه  "همانندجویی"نتیجه موظف هستند از طریق سامانه ایرانداک،  کارشناسی ارشددانشجویان  .4

  بارگذاری نمایند. ثبت درخواست در سامانهدریافت کرده و  هنگام ثبت درخواستکاربری زیر 

 parsirandoc@gmail.com پست الکترونیک:

 rG2VN شناسه کاربری:

که همانندی بیش از این میزان درصد مورد تأیید دانشگاه است. در صورتی 30میزان همانندجویی پیشنهاده )پروپوزال( تا تذکر: 

مورد پذیرش، در سامانه و با نتیجه همانندجویی باشد، ضروری است دانشجو با زیر نظر استاد محترم راهنما، متن را ویرایش نموده 

 بارگذاری نماید.

، را هنگام ثبت درخواست را انجام داده و نتیجه "نه پژوهشپیشی"هستند از طریق سامانه ایرانداک،  موظف کارشناسی ارشددانشجویان  .5

  بارگذاری نمایند.

روند شود دانشجویان می توصیهبر خواهد بود، زمان"پیشینه پژوهش"و  "همانندجویی"که دریافت نتیجه تذکر: نظر به این

 درخواست خود را از سامانه ایرانداک به روزهای پایانی مهلت ارسال پیشنهاده )پروپوزال( موکول نکنند.

کد پیگیری که  و وارد کردن "وضعیت و چرخه <-پیگری در خواست "،  بخش "سامانه ثبت درخواست"دانشجویان موظف هستند از طریق  .6

های مربوط به پیشنهاده )پروپوزال( خود را پیگیری و در صورت نیاز، رفع اشکال وضعیت و پیامد، نکن( دریافت مینهایی در مرحله آخر )ارسال

 نماید.

، بخش "سامانه ثبت درخواست"پس از مطرح شدن پیشنهاده )پروپوزال( در شورای گروه و نیز شورای تحصیالت تکمیلی، نتیجه شورا  از طریق  .7

 به دانشجو اعالم خواهد شد. "وضعیت و چرخه"

 تذکر

  نامه خواهند داشت.از تاریخ تصویب پیشنهاده )پروپوزال( امکان دفاع از پایانپس ماه ارشد شش دانشجویان مقطع کارشناسی 

 نامه خواهند داشت.دانشجویان مقطع کارشناسی پس از سه ماه از تاریخ تصویب پیشنهاده )پروپوزال( امکان دفاع از پایان 

      آرزوی سالمتی با

 واحد آموزش و تحصیالت تکمیلی
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