
 بسمه تعالی

 در انسانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم اقدامات بندی زمان به مربوط دستورالعمل

 پژوهشی های درخواست حوزه

 

 

 تذکرات مهم:

باشد و موضوعاتی چون انتخاب این جدول فقط مربوط به برخی از فرایندهای اداری مسائل پژوهشی می .1

 های آموزشی توسط سیستم گلستان باید پیگیری شوند.واحدهای پژوهشی یا درخواست

 باشد.میشناسی درس سمینار مختص دانشجویان حقوق جزا و جرم .2

تاریخ آخرین  نوع درخواست

 مهلت

مرجع درخواست 

 کننده

 مرجع تایید اولیه

 در دانشکده

مرجع تایید نهایی 

 در دانشکده

موضوع و استاد 

 راهنمای سمینار

آذر )ترم  20

 نخست(

دانشجو و استاد 

 راهنما

شورای تحصیالت  گروه مربوطه

 تکمیلی دانشکده

موضوع و استاد 

 راهنمای پایان نامه

اردیبهشت  20از

خرداد )ترم  20  الی

 دوم(

دانشجو و استاد 

 راهنما

شورای تحصیالت  گروه مربوطه

 تکمیلی دانشکده

شورای از تاریخ تایید  پروپوزال پایان نامه

تحصیالت تکمیلی 

دانشکده تا جلسه دفاع 

از پایان نامه باید حد 

 ماه گذشته باشد 4اقل 

دانشجو و استاد 

 راهنما

شورای تحصیالت  گروه مربوطه

 تکمیلی دانشکده

درخواست دفاع از 

 پایان نامه

یک ماه قبل از 

تاریخ دفاع مد نظر 

 استاد راهنما

دانشجو و استاد 

 راهنما

شورای تحصیالت  گروه مربوطه

 تکمیلی دانشکده



مسئول اصلی پیگیری اوضاع اداری مربوط به واحدهای آموزشی و پژوهشی و همچنین تمام  .3

گردد دانشجویان حضورا مشکالت لذا توصیه می باشد.، دانشجوی محترم میهادرخواست

  خویش را پیگیری کنند و در این رابطه می توانند از نظرات استاد راهنما بهره مند گیرد.

شود هر چه سریع تر نی بودن فرایندهای اداری عنوان شده در جدول توصیه میبنا به طوال .4

اقدامات مقتضی توسط دانشجویان صورت گیرند، زیرا جلسات مراجع دانشکده برای بررسی 

  ها و تایید آنها نیاز به زمان مناسب دارند.درخواست

قررات اجرایی دوره گردد مجموعه مبرای تکمیل اطالعات و عدم وقوع مشکالت توصیه می .5

 کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان مطالعه شود.

توانند نزد اساتید راهنما، دفتر دانشکده علوم انسانی برای کسب اطالعات بیشتر دانشجویان می .6

 و نماینده دانشکده در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه سواالت خود را مطرح کنند.

  شجویان هیچگونه مسئولیتی ندارد.دانشکده نسبت به نقض تکالیف توسط دان .7

 

 

 


