
 اسشذ ًاهِ پاياى اخزٍاًجام هشاحل

  

 ًوايذ اخز 3 تشم دس سا ًاهِ پاياى ٍ اًتخاب سا ساٌّوا استاد 2 تشم پاياى دس بايذ داًشجَ-

-داًشجَ خَد اهضاي) تکويل اص پس ٍ گشفتِ پشيٌت سايت اص  باشذ هي ساٌّوا استاد تعييي بِ هشبَط کِ  1 شواسُ فشم ابتذا-

  گشدد تکويلي تحصيالت تحَيل( گشٍُ هذيش اهضاي-پيشٌْادي ساٌّواي استاد اهضاي

( ابشاّيوي خاًن) تکويلي تحصيالت تحَيل يک شواسُ فشم با خَدسا دسخَاست هشاٍس،داًشجَ استاد بِ ًياص صَست دس: تبصشُ

 شَد هي دادُ اطالع داًشجَ بِ آى سد يا تاييذ ًٍتيجِ شذُ هطشح تکويلي تحصيالت شَساي جلسِ دس تا دادُ

-داًشجَ خَد اهضا) هشبَطِ ٍاهضاّاي گشفتِ پشيٌت تکويل اص پس ٍ کشدُ دسيافت سايت اص سا پشٍپضال فشم بعذ هشحلِ دس-

 گشدد( ابشاّيوي خاًن) تکويلي تحصيالت تحَيل ٍ کشدُ اخز سا( هشاٍس استاد-استادساٌّوا اهضاي

 شَد هي دادُ اطالع داًشجَ بِ اصالحات بِ ًياص صَست ٍدس شذُ هطشح گشٍُ  شَساي دس فشم ايي:1تبصشُ

 اصالحات بِ ًياص ٍدسصَست گشديذُ هطشح تکويلي تحصيالت شَساي دس هجذدا فشم ايي ، گشٍُ شَساي تاييذ صَست دس:2تبصشُ

 شَد هي دادُ اطالع داًشجَ بِ

 ايٌصَست غيش دس گشدد اًجام هشبَطِ هشاحل تا شَد دادُ تحَيل تکويلي تحصيالت بِ بايذ هاُ ّش 16 تا پشٍپضال فشم: هْن ًکتِ

 شذ خَاّذ هَکَل بعذ هاُ بِ

 آى ٍپشيٌت ًوَدُ اخز خَدسا ًاهِ پاياى هَضَع سّگيشي کذ www.irandoc.ac.ir سايت اص داًشجَ ًْايي تاييذ صَست دس-

 ًوايٌذ تحَيل تکويلي تحصيالت بِ سا

 ابشاّيوي خاًن بِ سسيذُ ساٌّوا استاد تاييذ بِ کِ خَدسا ًاهِ پاياى پيششفت گضاسش يکباس هاّي باال هشاحل اًجام اص پس-

 (شَد هي شاهل سا ًاهِ پاياى ًوشُ اص ًوشُ ًٍين يک سًٍذ ايي کِ است رکش شاياى)ًوايٌذ تحَيل

 بِ ساٌّوا استاد تاييذ اص پس ٍ گشفتِ پشيٌت سايت اص سا دفاع آهادگي فشم بايذ داًشجَ دفاع صهاى اص قبل سٍص دُ تا ّفتِ يک-

 گشدد تحَيل تکويلي تحصيالت

 اعالم هي گشدد  تکويلي دس کاًال تحصيالت  آى  ،اطالعيِ دفاع تاسيخ شذى هشخص اص پس-

 (72334521527)بگيشيذ تواس  ابشاّيوي باخاًن تَاًيذ هي هَاسدفَق دس سَال داشتي صَست دس*


