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تهیه و تنظین:
هژگاى سلیوی  -کارشناس گزوه دانشکذه ادبیات و علوم انسانی

ثزاْ يريد ثٍ سبمبوّ َمبوىذجً( أزانداک) اثتذا ثٍ صفحّ اصلیٓ داوطلهبٌ راسْ مزاج لٍ ي ثلز ريْ سلزثز
کتابخانه و هنابع الکتزونیکی کیٕک کىٕذ:

در مزحیّ ث ذ گشٔىّ ورود به پایگاههای اطالعاتی را اوتخبة کىٕذ (ضکل سٔز) .در أه صلفحٍ ريْ گشٔىلّ سااهانۀ
هواننذجو (ایزاىداک) کیٕک ومبٕٔذ تب سبمبوّ مذوظز ثبرگذارْ ضًد:

ثزاْ استفبدٌ اس أه سبمبوٍ اثتذا ثبٔذ ثز ريْ گشٔىّ ورود کیٕک ومبٕٔذ:

ثب يريد ثٍ سبمبوّ َمبوىذجً صفحّ سٔز ثبس مٓضًد:

رایاناهه َمبن أمٕل داوطهبَٓ استبد گزامٓ است .گذرواژه ثٍ أمٕل داوطلهبَٓ اسلتبدان ارسلب ضلذٌ اسلت .در
صلللللًرا نٕلللللذا وکلللللزدن گلللللذرياصٌ در أمٕلللللل داوطلللللهبَٓ خلللللًد ،در سلللللبمبوّ َمبوىلللللذجً دکملللللّ
 ...........................را اوتخبة ومبٕٔذ تب گذرياصٌ جذٔذ اس سبمبوّ َمبوىذجً ثلٍ أمٕلل ضلمب ارسلب ضلًد( .در صلًرا
وذاضته أمٕلل داوطهبَٓ ،ثب کبرضىبس فىبيرْ اطالعبا داوطهبٌ ،آقبْ رحمبوٓ تمبس ثهٕزٔذ .ضمبرِ تمبس ياحلذ
فىبيرْ داوطهبٌ.)57513343 - 57547343 :
ثب يريد ثٍ سبمبوّ َمبوىذجً ،صفحّ ضخصٓ استبد ثبس مٓضًدَ .مبنطًر کٍ در تصلًٔز سٔلز مطلبَذ ملٓکىٕلذ ثلزاْ
استبد ضىبسٍ ت زٔف ضذٌاست( .استبدان گزامٓ ثبٔذ ضىبسّ خلًد را در اختٕلبر داوطلیًٔبن تحصلٕالا تکمٕیلٓ قلزار
دَىذ) .ثزاْ ثزرسٓ درخًاستَبْ ارسب ضذٌ ثز ريْ گشٔىّ درخواستهای کاربزاى کیٕک ومبٕٔذ:

شناسه استاد

لٕست درخًاستَبْ ارسبلٓ ثٍ کبرتبثل ضمب ثٍ صًرا سٔز ومبٔص دادٌ مٓضًد:

اثتذا فبٔلل نبٔبنوبمٍاْ را کٍ داوطلیً ثزاْ سبملبوّ َمبوىذجً ارسب ومًدٌ ثب کیٕک ثز ريْ گشٔىّ دریافت فایال
اصلی

داویًد ومبٔىذ ي ثب وسخّ اصیٓ نبٔبنوبمٍ تطجٕق دَٕذ تلب اس درسلتثلًدن مطبللت ارسلبلٓ داوطلیً ثلزاْ

سبمبوٍ اطمٕبن حبصل کىٕذ.
تذکز :ثب تًجٍ ثٍ أىکٍ مسئًلٕت اصبلت نبٔبنوبمٍ ثز عُذِ استبد محتزم راَىمبسلت ،رلزيرْ اسلت در تطجٕلق أله
فبٔل ي وسخّ اصیٓ نبٔبنوبمٍ دقت السم ثٍ عمل آٔذ.
ثزاْ دٔذن وتٕیّ َمبوىذْ ثز ريْ گشٔىّ دیذى نتیجه
ثفزمبٕٔذ (ضکل سٔز):

کیٕلک ومبٕٔلذ تلب وتٕیلّ تطلبثق سلبمبوٍ را مطلبَذٌ

وتٕیّ گشارش را مٓتًاوٕذ ثب کیٕک ثز ريْ گشٔىّ دریافت هذرک

درٔبفت ومبٔذ (ضکل سٔز):

گشارش سبمبوّ َمبوىذجً را چبح ي امضب ومبٕٔلذ ي در اختٕلبر داوطلیً قلزار دَٕلذ تلب آن را ثلٍ تحصلٕالا تکمٕیلٓ
داوطهبٌ تحًٔل دَذ.
تذکز :داوطیً وٕش ثٍ چبح أه گشارش دستزسٓ دارد؛ درصًرتٓ کٍ خًد داوطیً أه گشارش را چبح مٓکىذ ،اس
صحّت آن اطمٕىبن حبصل ثفزمبٕٔذ.

