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هفته پس از  8خود را حداکثر تا  ۀنامپايان ۀراهنما پيشنهادي استاداندانشجو موظف است با نظر استاد/ ـ 1

 تحويل دهد/مديرگروه / مشاور پرديس آزادی  رئيس بخشبه  )حدودا نيمه آبان هرسال( شروع نيمسال سوم

ه در اختيار مدير گروه قرار خواهد گرفت نامپايان ۀپيشنهادياز طريق ايميل نسخه نهايی به استاد راهنما،  مهم:)

. همچنين دانشجو بايد با اعمال تغييرات مورد نظر و نيازی به ايميل مستقيم خود دانشجو به مدير گروه نيست(

هفته پس از شروع نيمسال سوم به تصويب شورای  11خود را حداکثر تا  ۀنامپايان ۀ، پيشنهاديبخش /گروه

)حدودا هفته  هفته پس از شروع نيمسال سوم 11و حداکثر تا  )حدودا هفته سوم آبان ماه هرسال( /گروه بخش

 5/1 نامه، ی پايانقيتشو نمره 5/1 سقف ازدانشکده برساند.  گروه مستقل/ به تصويب شورای اول آذرماه هر سال(

 مسالين پانزدهم هفتهاز پيشنهاديه تصويب  در صورت. رديگ یتعلق م هيشنهاديپ ريبدون تاخ بينمره به تصو

در صورت عدم تصويب پيشنهاديه بعد از  .رديگ ینم تعلق دانشجو به یقيتشو نمره چهارم مسالين انيپا تا سوم

های پيشرفت، به تشخيص شورای پرديس / دانشکده مستقل و تأييد  پايان نيمسال چهارم، با توجه به گزارش

 شود.  گيری می شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه، درخصوص ادامه تحصيل دانشجو تصميم

ديه به همراه لينک کالس مجازی مربوطه، توسط برنامه زمانبندی تصويب پيشنهادر آبان ماه هرسال،  -2

اطالع رسانی می شود. « https://t.me/IE_Yazd»کارشناس گروه و از طريق کانال تلگرام به آدرس 

 طبق فايل زمانبندی، به کالس مجازی تصويب پروپزال وارد شوند. مهمان ودانشجويان بايستی به صورت 

دانشکده، اطالعات مربوط توسط دانشجو بايد در سامانه شورای گروه مستقل/ پس از تصويب پيشنهاديه در ـ  3

راهنما  ثبت و توسط استاد /http://sabt.irandoc.ac.irپژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران به آدرس 

در حال حاضر، اين تاييد توسط تاييد گردد. ( / معاون دانشکده/ مشاور پرديس آزادیمستقل )مديرگروه

 ( انجام می شود.135-31232323کارشناس آموزش، خانم ميرحسينی )شماره تلفن 

)قابل (1111)ويرايش تابستان « EP/B001پايان نامه کارشناسی ارشد/  پيشنهاديۀ تصويب»سپس کاربرگ  -1

 دانلود به آدرس لينک ذيل:

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/master 
 

 توسط دانشجو تکميل و کد رهگيری ايران داک در آن درج می گردد.ضمناً پيوست همين فولدر نيز می باشد(؛ 

به آدرس ايميل  گروهکارشناس آموزش کاربرگ برای  فایل ورد سپس،

m.mirhosseini@staff.yazd.ac.ir .ارسال می گردد 

 يا اصل) پيشنهاديه فرم در( دانشگاه از خارج يا داخل) مشاور استادان/  استاد و راهنما استادان/  استاد امضای

 .است الزامی( شده اسکن

http://sabt.irandoc.ac.ir/
https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/master
https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/master
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پايان نامه  پيشنهاديۀ اساتيد مربوطه و طی مراحل اداری، اسکن کاربرگ تصويبپس از اخذ امضا از  -5

جهت « https://t.me/IE_Yazd»کارشناسی ارشد، توسط کارشناس گروه و از طريق کانال تلگرام به آدرس 

 ثبت در سامانه گلستان در اختيار دانشجويان قرار داده می شود.

عالوه بر ثبت اطالعات آن و اسکن صفحه اول پيشنهاديه در پيشخوان  نامه،پايان ۀپس از تصويب پيشنهادي ـ6

در پژوهشگاه علوم و فناوری  آنثبت  ۀو تاييدي پيشنهاديهنسخه اصلی الزم است  خدمت سيستم گلستان،

 هيمرض)به خانم  توسط دانشجو اداره آموزش پرديس /دانشکده مستقلاطالعات ايران جهت بايگانی در پرونده به 

( به 135-31232113ی )شماره تلفن و مهندس یپرديس فن یتحصيالت تکميل یکارشناس امور آموزشی، مظفر

 ارسال شود.  (m.mozafari@staff.yazd.ac.irآدرس ايميل 

 15 / شهريور 15 حداکثر تاهای پيشرفت کار خود را دانشجو موظف است از نيمسال چهارم تحصيلی، گزارش -5

دی تکميل کرده، پس از تأييد استاد راهنما، رئيس بخش و مدير گروه مستقل / معاون دانشکده به اداره آموزش 

نحوه ارسال کاربرگ گزارش پيشرفت کار به صورت الکترونيکی از طريـق  دانشکده مستقل/ پرديس تحويل دهد. 

 لينک ذيل:در  EP/F002فرم 

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/master 
های پيشـرفت تحصـيلی منجـر بـه منـع ثبـت نـام         عدم تکميل و تحويل به موقع گزارشمی باشد. بديهی است 

 گردد. محروم شدن از تحصيل میدانشجو، کسر نمره تشويقی و در نهايت 

 

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/master
https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/master

