مراحل و مدارک تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت
 اثتذا اًتخبة اػتبد ساٌّوب (لجل اص اًتخبة ٍاحذ پبیبى ًبهِ ،هی تَاًیذ پشٍپَصال سا دس گشٍُ تصَیت
ًوبییذ ٍ ثشای ایي وبس ثبیذ پشیٌت هذاسن سا ثشای داًـگبُ اسػبل ًوبییذ ٍلی ثجت هَضَع ٍ اػتبد دس
گلؼتبى فمط ثؼذ اص اًتخبة ٍاحذ پبیبى ًبهِ اهىبى داسد)
 ػپغ اًتخبة هَضَع (هَضَػبت تبثیش ٍ ساثطِ حتوب همبلِ ثیغ التیي خذیذ هی خَاّذ ٍ ثشای
همطغ وبسؿٌبػی اسؿذ ساحتتش ّؼت ،هَضَػبت ویفی وِ هؼوَال هصبحجِ داسد ػختتش اػت)( .اص
صهبًی وِ اػتبد ساٌّوب ٍ هَضَع اًتخبة ؿذ ٍ پیـیٌِ پظٍّؾ ایشاى دان تىشاسی ًجَد (ثِ ووه
اػتبد ساٌّوب) ،اگش دسع پبیبى ًبهِ سا اًتخبة ٍاحذ وشدُ ثبؿیذ ٍ ثجت ًبم ّب لطؼی ؿذُ ثبؿذ ،هی
تَاًیذ دس لؼوت پیـخَاى خذهت ،دسخَاػت تصَیت هَضَع ثذّیذ ٍلی ثشای تبییذ ًْبیی دس
گلؼتبى ،حتوب پشیٌت هذاسن پشٍپَصال ثبیذ تَػط گشٍُ ثشسػی ٍ تصَیت ؿذُ ثبؿذ).
 ػپغ اهتحبى وشدى ولیذ ٍاطُ ّب دس لؼوت خؼتدَی پیـشفتِ ػبیت گٌح ایشاى دان (ایي هشحلِ
اختیبسی ّؼت)
 ػپغ گشفتي گَاّی پیـیٌِ پظٍّؾ ثشای هَضَع ،اگش پیـیٌِ تىشاسی ًجَد ٍ توبم ولیذ ٍاطُ ّبی
ؿوب سا ًذاؿت (ثِ ووه اػتبد ساٌّوب) ثِ هشحلِ ثؼذی (ًگبسؽ پشٍپَصال) ثشٍیذ.
https://pishineh.irandoc.ac.ir

ًَ ؿتي پشٍپضال (تبیپ ؿَد) ثِ ووه اػتبد ساٌّوب ٍ اهضب آى تَػط اػتبد ٍ داًـدَ
 گشفتي ّوبًٌذخَ تب  ۳۳دسصذ (هتي پشٍپَصال ؿبهل ػٌَاى ،ولیذ ٍاطُ ّب (فبسػی ٍ التیي) ،ثیبى
هؼئلِ تب ػش خذٍل صهبًجٌذی سا دس ّوبًٌذخَ ثگزاسیذ (ثیبى هؼبلِ ،فشضیِ ( یب ػَاالت) ،اّذاف،
سٍؽ تحمیكّ ،ذف اًدبم تحمیك ٍ سٍؽ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب حتوب دس ّوبًٌذخَ ثبؿذ ،ثْتش
اػت فْشػت هٌبثغ دس ّوبًٌذخَ ًجبؿذ (ػٌبٍیي ّن حتوب ثبؿذ ،هثال ثٌَیؼیذ ثیبى هؼبلِ ،ػپغ
صیش آى ثیبى هؼبلِ سا تَضیح دّیذ) (هی تَاًیذ هطبلت هذ ًظش سا دس فبیل دیگشی وپی ٍ ػپغ ثِ
ّوبًٌذخَ ثجشیذ) https://tik.irandoc.ac.ir

 ػپغ پشیٌت ٍ اسػبل هذاسن ثِ تحصیالت تىویلی داًـگبُ خْت تصَیت پشٍپَصال
فشم ّب ٍ ساٌّوبیی ّبی الصم دس ػبیت داًـگبُ ،لؼوت تحصیالت تىویلی هی ثبؿذ.
/http://yazd.pnu.ac.ir/portal/home

توجه :لجل اص گشفتي پیـیٌِ پظٍّؾ ،ثشای ایٌىِ هىشسا ّضیٌِ ًذّیذ :دس گَگل ثٌَیؼیذ گٌح ایشاى
دان ٍ ٍاسد ػبیتؾ ثـَیذ ،دس لؼوت خؼتدَی پیـشفتٍِ ،اطُ ّبی ولیذی (هثال تَاًوٌذػبصی
وبسوٌبى ) سا دس ػٌَاى ػشذ ًوبییذ (خلَی ٍاطُ وِ ًَؿتِ ایذ ،پٌدشُ ای ّؼت ولوِ ""ّوِ فیلذّب"" سا

ثِ ""ػٌَاى"" تجذیل ًوبییذ) ( https://ganj.irandoc.ac.irاص ػبیت گٌح ایشاى دان پبیبى ًبهِ
سایگبى ًیض هی تَاًیذ داًلَد ًوبییذ)
***************************************************************
پرینت مدارک برای تصویب پروپوزال:
 .۱پشیٌت ول فبیل پشٍپَصال وِ تَػط اػتبد ساٌّوب ٍ داًـدَ اهضب ؿذُ (اهضبی هدبصی ایشاد ًذاسد)
.۲گَاّی پیـیٌِ پظٍّؾ
 .۳گَاّی ّوبًٌذخَ تب  ۳۳دسصذ
 .۴فشم دسخَاػت اػتبد ساٌّوب تىویل ؿَد ٍ اػتبد ساٌّوب اهضب ًوبیٌذ (اهضبی هدبصی ایشاد ًذاسد)
 .۵همبلِ ثیغ (اگش هَضَع تبثیش ٍ ساثطِ ثبؿذ حتوب همبلِ ثیغ هی خَاّذ ٍ یب اص اثتذا ثب ّوبٌّگی اػتبد
ساٌّوب ،همبلِ ثیغ داؿتِ ایذ)
توجه :مدارک ناقص بررسی نمی شود
هذاسن فَق سا پشیٌت ٍ ثِ آدسع روش ؿذُ اسػبل ًوبییذ( :تَخِ آدسع صیش صشفب ثشای داًـدَیبى هشوض یضد
هی ثبؿذ ٍ داًـدَیبى هشوض تفت ٍ هْشیض ،آدسع سا اص ػبیت داًـگبُ خَد چه ًوبیٌذ)
آدسع ثشای پؼت ٍ یب تحَیل حضَسی هذاسن پشٍپَصال:

یسد - ،ابتدای جاده شهرک صنعتی (خضر آباد)  -بعد از

ترمینال مسافربری الغدیر  ،دانشگاه پیام نور مرکس یسد ،ساختمان والیت ،واحد آموزش (سرکار خانم اکرمی و یا رنجبر)،
کدپستی9839898998 :

توجه( :بر روی پاکت نوشته شود :مدارک مربوط به تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت)

تَخِ :صهبى دفبع :اص صهبى تصَیت پشٍپَصال دس خلؼِ ی گشٍُ ،حذالل  ۳هبُ ٍ حذاوثش ثش اػبع هذت هدبص
ػٌَات تحصیلی ثب ّوبٌّگی وبسؿٌبع سؿتِ تحصیالت تىویلی هی ثبؿذ.
***************************************************************
معرفی سایت ایران داک:
ػبیت ایشاى دان
https://irandoc.ac.ir
ؿبهل:
 .1پیشینه پژوهش (ثجت ًبم ؿَد ،دسج هَضَع ثشای ػذم تىشاسی ثَدى هَضَعً ،تیدِ ثِ صَست فبیل پی
دی اف دس ّوبى ػبیت ،لؼوت دسخَاػتْبی گزؿتِ چٌذ سٍصُ هی آیذ)

https://pishineh.irandoc.ac.ir/

 .2همانندجو ( هدذد ثبیذ ثجت ًبم ؿَد ،وذ ٍ ایویل اػتبد ساٌّوب سا هی خَاّذ ،ثؼذ اص اتوبم پشٍپَصال ٍ
هدذد ثؼذ اص اتوبم پبیبى ًبهِ ثبیذ ٍاسد ػبهبًِ ّوبًٌذخَ ؿَد ٍ هتي پشٍپَصال ٍ یب هتي پبیبى ًبهِ سا ٍاسد

لؼوت هَسد ًظش ًوبییذً ،تیدِ یىی ،دٍ ػبػتًْ ،بیتب چٌذ سٍصُ ثش سٍی ػبیت هی آیذ ،تب  ۳۳دسصذ لبثل
لجَل ّؼت)ً .تیدِ ثِ صَست فبیل پی دی اف دس ّوبى ػبیت ،دس لؼوت دسخَاػتْبی گزؿتِ هی آیذ.
 .3ثبت پایان نامه ،رساله ،پیشنهاده
 ثجت ول فبیل پبیبى ًبهِ (ثؼذ اص دفبع ٍ اًدبم اصالحبت ٍ دسج صَستدلؼِ دفبع ٍ فشم اصبلت دس آى)

