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 .۱اﮔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﯾﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺪاک ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدهاﯾﺪ ودارای راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ و ﮔﺬرواژه ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ و ﮔﺬرواژه وارد ﺷﻮﯾﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﺴﺖ وارد
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
 .۲در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ وارد ﮐﻨﯿﺪ.
 .۳در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ و روی ﭘﯿﻮﻧﺪ
ارﺳﺎﻟﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ« روی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.
 .٤ﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ ارﺳﺎﻟﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺛﺒﺖﻧﺎم را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 .٥از ﻗﺴﻤﺖ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ و ﮔﺬرواژه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯾﺪ.
 .٦ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ورود ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدﺗﺎن ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮ روی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎده
)ﭘﺮوﭘﻮزال( ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۷اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﺎ دﻗﺖ وارد ﮐﻨﯿﺪ.
 .۸اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﯾﻪ)ﭘﺮوﭘﻮزال( را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۹اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
.۱۰

ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور »اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﯾﻪ )ﭘﺮوﭘﻮزال(« ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و

ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﯾﻪ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
.۱۱

ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ،رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ) wordﻣﺤﺘﻮی ﻓﺎﯾﻞ زی ﭘﺮﺷﯿﻦ را در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ wrod

ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ( را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ.
.۱۲

در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺗﻤﺎم اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ

ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺴﺎب ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی و ﺗﺎﯾﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
اﯾﺮاﻧﺪاک ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺲ از  ۷۲ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﻄﻔﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﯾﻪ را ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ
 rezaei@math.iut.ac.irارﺳﺎل ﮐﺮده و ﮐﭙﯽ آنرا ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﻟﺼﺎق ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﯾﻪ
ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺘﺪاول داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﭘﺮوﭘﻮزال و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﯾﺮاﻧﺪاک https://sabt.irandoc.ac.i r/Home/Faq

