داًشگبُ اصاد اسالهی ٍاحذ هبکَ – حَصُ هعبًٍت پژٍّش ٍ في آٍسی اعالعبت ساٌّوبی تکویل فشهْبی پشٍپَصال

داوشجًیان محترم کارشىاسی ارشذ ،خًاهشمىذ است ایه راهىما را با دقت بخًاویذ ي فرمها را تکمیل وماییذ
.1

پشٍپَصال خَد سا تحت ًشم افضاس  word 2003یب  word 2007یب  word 2010تکویل ًوبییذ.

.2

خغَط فبسسی گشٍُ  Bسا ثشسٍی کبهپیَتش خَد کپی ًوبییذ ٍ پشٍپَصال خَد سا فقظ ثب خظ  B Lotus 12تْیِ ٍ تٌظین ًوبییذ ٍ فبصلِ
خغَط سا تغییش ًذّیذ ٍ اص دستکبسی خغَط عشاحی شذُ خَدداسی فشهبییذ ،چیذهبى فشم ّب سا ثِ تشتیجی کِ اص صفحِ اٍل تب اخش پشیٌت
هیشَد هشتت ًوَدُ ٍ اص جبثجبیی اًْب خَدداسی فشهبییذ ،

 .3دس صَستی کِ دس تٌظین ٍ تْیِ پشٍپَصال ٍ ًَشتي آى ثب هشکل هَاجِ شذیذ ثِ ایٌجبًت توبس ثگیشیذ(تلفي ٍ ایویل)
.4

فشم شوبسُ ( 1پشٍپَصال) ثبیستی ثب دقت صیبد تکویل گشدد ٍ جْت ثجت هشخصبتی هثل شوبسُ داًشجَیی  ،سبل اخز  ،تشم اخز (تشهی کِ
ثشای اٍلیي ثبس دسس پبیبى ًبهِ سا اًتخبة ًوَدُ ایذ) ٍتعذاد ٍاحذ پبیبى ًبهِ ،ثِ سبیت داًشگبُ دس قسوت کبسًبهِ آهَصشی ثشٍیذ ٍ
اعالعبت سا ثب دقت تکویل ًوبییذ..

.5

هشخصبت خَد ٍ اسبتیذ ساٌّوب ٍ هشبٍس سا ثذقت تکویل ًوبییذ (ًقص دس هشخصبت هسبٍی ثب عذم کذگزاسی خَاّذ ثَد)

.6

اص اسبتیذ ساٌّوب ٍ هشبٍس ثخَاّیذ تب ثب تَجِ ثِ داشتي ظشفیت الصم فشم الف سا اهضبء ًوَدُ تب هَجت اشکبل دس کذگزاسی ٍتلف شذى
صهبى ثشای شوب ًگشدد

.7

اص فشم پشٍپَصال داًشگبُ ّبی دیگش استفبدُ ًشَد ،دس غیش ایٌصَست فشم ّب ثبعل اعالم ٍ هجذدا ثبیستی اقذام ثِ تکویل ًوبییذ.

.8

ثعذ اص تکویل فشم ّب ٍقجل اص اسائِ پشٍپَصال ثِ هذیش گشٍُ  ،ثِ ایٌجبًت هْسب دٍلخبًی هشاجعِ تب کٌتشل اٍلیِ اًجبم شذُ ٍ هوَْس ثِ هْش
ٍتبسیخ پژٍّش گشدد ٍ سپس ثِ هذیش گشٍُ تحَیل دادُ شَد ،ایي هَسد اص سشدسگوی شوب ٍ اص ایجبد ّش گًَِ اشکبل احتوبلی جلَگیشی
خَاّذ کشد

.9

دس صَست عذم کذگزاسی ثعلت تکویل ظشفیت اسبتیذ ساٌّوب ٍ هشبٍس ٍ خبلی ًشذى ظشفیت حذاکثش ظشف  1هبُ تصوین هجذد جْت
تغییش اسبتیذ ساٌّوب ٍ هشبٍس گشفتِ شَد تب ثب هشکل هَاجِ ًشَیذ ،دس ایي ساثغِ ثب ایٌجبًت هْسبدٍلخبًی هشَست ًوبییذ.

.11

ثعذ اصجلسِ شَسای گشٍُ ٍ شَسای پژٍّش کذگزاسی اًجبم خَاّذ شذ .لزا جْت اعالع شوب ،هجٌی ثشثجت یب عذم ثجت کذ هشاتت دس
صَست هوکي تب  15سٍص ثعذ اص تبسیخ شَسای پژٍّش اصعشیق ایویل ثِ شوب اعالع سسبًی خَاّذ شذ ،لزا ًَشتي ادسس ایویل دس قسوت
ثجت هشخصبت داًشجَ الضاهی هی ثبشذ.داًشجَیبًی کِ ایویل ًذاسًذ سعی ًوبیٌذ جْت ایجبد ایي هَسد اقذام کٌٌذ چَى اعالع سسبًی
فقظ اص عشیق ایویل اًجبم خَاّذ  ،پست الکتشًٍیک ریل هشثَط ثِ اهَسات پژٍّشی ایي داًشگبُ هی ثبشذ ٍ پبسخگَی سئَالت شوب
ایٌجبًت خَاّن ثَد .

 .11تبسیخ ثشگضاسی دفبع  6هبُ ثعذ تبسیخ شَسای گشٍُ هی ثبشذ.
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