بسمه تعالی
موارد پژوهشی مورد نیاز جهت اطالع دانشجویان ورودی نیمسال تحصیلی جدید به قرار زیر می باشد:
دانشجویان کارشناسی ارشد
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد با مراجعه به دفتر تحصیالت تکمیلی ،فرم استاد راهنما را تحویل و بعد از تعیین و تایید فرم از طرف
استاد محترم راهنما تا  6آبان ماه به کارشناس پژوهشی تحویل می دهد.
 -2دانشجو موظف است پس از تایید استاد راهنما از طرف گروه ،با مراجعه به سامانه گلستان و از طریق پردازش شماره 11001
نسبت به ثبت نام استاد راهنما در سامانه اقدام نماید( .مهلت انجام این کار تا پایان دی ماه نیمسال اول می باشد).
 -0دانشجو نسبت به دریافت فرم تعیین موضوع پایان نامه در نیمسال اول اقدام نموده و موظف است بعد از تایید موضوع پایان نامه
از طرف گروه نسبت به ثبت عنوان در سامانه گلستان تا پایان نیمسال دوم تحصیلی اقدام نماید.
 -4مهلت تصویب نهایی پرپوزال کارشناسی ارشد تا پایان نیمسال دوم تحصیلی می باشد.
 -5درخواست های آموزشی دانشجویان ارشد و دکتری (برنامه درسی ،انتخاب واحد ،معرفی به استاد و غیره) از طریق دفتر آموزش
گروه پیگیری می شود.

دانشجویان دکتری
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد با مراجعه به دفتر تحصیالت تکمیلی ،فرم استاد راهنما را تحویل و بعد از تعیین و تایید فرم از طرف
استاد محترم راهنما تا پایان نیمسال اول به کارشناس پژوهشی تحویل می دهد.
 -2دانشجو موظف است پس از تایید استاد راهنما از طرف گروه ،با مراجعه به سامانه گلستان و از طریق پردازش شماره 11001
نسبت به ثبت نام استاد راهنما در سامانه اقدام نماید( .مهلت انجام این کار تا پایان خرداد ماه نیمسال دوم می باشد).
 -0دانشجو نسبت به ثبت مشخصات رساله پیشنهادی در سامانه گلستان تا پایان دی ماه نیمسال پنجم تحصیلی اقدام نماید.
 -4درخواست های آموزشی دانشجویان ارشد و دکتری (برنامه درسی ،انتخاب واحد ،معرفی به استاد و غیره) از طریق دفتر آموزش
گروه پیگیری می شود.

