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 دانشگاه گنبدكاووس

 آييي ًبهِ كبضضٌبسي اضضس 1فطم ضوبضُ 

 خٌبة آقبي زكتط ...................

............ تقبضجب زاضز  ثب سالم، احتطاهبً ايٌدبًت ................................... زاًطدَي كبضضٌبسي اضضس ضضتِ ثطوبضُ زاًطجدَيي .................... 

 .................................................................................................................................... بيي پبيبى ًبهِ ايٌدبًت ثب ػٌَاىكِ ًسجت ثِ ضاٌّو

 هَافقت ذَز ضا اػالم فطهبييس.   

 تبضيداهضبء ٍ                                                                           

 

 هسيط هحتطم گطٍُ آهَظضي ..........

زاضم.  ثب سالم، احتطاهبً ثط اسبس ثطضسيْبي اًدبم ضسُ ثب زاًطدَ ثسيٌَسيلِ هَافقت ذَز ضا خْت ضاٌّوبيي پبيبى ًبهجِ فجَا اػجالم هجي    

 طهبييس.پبيبى ًبهِ صسضالصكط اقسام الظم ضا هجصٍل ف ًسجت ثِ تصَيت پيطٌْبز لطفبً

 

 اهضبء ٍ تبضيد                           ًبم ٍ ًبم ذبًَازي استبز ضاٌّوب                                          

 

 

 آيس.   كِ پيطٌْبزيِ پبيبى ًبهِ فَا زض خلسِ ترصصي گطٍُ هَضخ .............. هططح ٍ ضوي ثطضسي كليِ ضَاثط ثب آى هَافقت ثؼول هي

 استبز ضاٌّوب          -4    َ ضَضاي ترصصي گطٍُ()ػض   -1

 استبز هطبٍض      -5    )ػضَ ضَضاي ترصصي گطٍُ(                -2

 استبز هطبٍض   -6)ػضَ ضَضاي ترصصي گطٍُ(                            -3

 

 تبضيد ٍ هسيط گطٍُاهضبي                                                                      

 گطٍُ آهَظضيخْت ثبيگبًي زض پطًٍسُ زاًطدَ زض  -1ضًٍَضت: 
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 دانشگاه گنبد كاووس

 آيين نامه كارشناسي ارشد 2فرم شماره 

 )گعاضش سِ هبِّ پيططفت كبض پبيبى ًبهِ(

 ِخٌبة آقبي/ ذبًن زكتط ............................... استبز ضاٌّوبي پبيبى ًبه

ًدبم هطحلِ پژٍّطي پبيجبى  احتطاهبً ايٌدبًت .................................. زاًطدَي كبضضٌبسي اضضس ضضتِ .................................. كِ زض حبل ا

 ًبهِ ذَز تحت ػٌَاى:

 زاضم. ثبضن، ثسيٌَسيلِ گعاضش سِ هبِّ ضوبضُ     پيططفت كبض ثِ ضطح شيل اػالم هي هي

 ز اًدبم ضسُ طي سِ هبِّ گصضتِضهَاالف( 

 

 ( هَاضز زض ًظط گطفتِ ضسُ خْت سِ هبِّ ثؼسي:ة

 

 :ج( هَاضز اًدبم ضسُ طي ضص هبِّ گصضتِ 

 

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي، زاًطدَ        

 هؼبٍى هحتطم آهَظضي زاًطكسُ .............................

ًطدَي فَا زض خلسِ ضَضاي گطٍُ هجَضخ                       تيييجس ٍ خْجت اقجسام     ثب سالم، احتطاهبً گعاضش پيططفت كبض سِ هبِّ زا

 گطزز. هقتضي اضسبل هي

 هسيط گطٍُ اهضبء -3                استبز هطبٍض، اهضبء              -2        استبز ضاٌّوب، اهضبء                  -1

 ....................هسئَل هحتطم ازاضُ آهَظش زاًطكسُ  ...........

 گطزز. ثب سالم، احتطاهبً هطاتت خْت اطالع ٍ اقسام الظم اػالم هي

 هؼبٍى آهَظضي زاًطكسُ        
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 دانشگاه گنبد كاووس

 آيين نامه كارشناسي ارشد 3فرم شماره 

 )آهبزگي زفبع اظ پبيبى ًبهِ(

 ز هحتطم پبيبى ًبهِخٌبة آقبي/ ذبًن زكتط ............................... استب

 ثب سالم، احتطاهبً ثِ پيَست ضوي اضسبل يك ًسرِ اظ پبيبى ًبهِ، ايٌدبًت .............................

تحصجيلي ثجب   زاًطدَي كبضضٌبسي اضضس ضضتِ .................... ثطوبضُ زاًطدَيي ....................... آهبزگي ذَز ضا خْت زفبع اظ پبيبى ًبهِ 

 ى:ػٌَا

 زاضم. اػالم هي

 اهضبء          ًبم ًٍبم ذبًَزاگي زاًطدَ            

 

 هسيط هحتطم گطٍُ آهَظضي ............................

الصكط، ثطگعاضي خلسجِ زفبػيجِ اظ    زاضز ضوي هطبلؼِ ٍ ثطضسي ّوِ خبًجِ پبيبى ًبهِ زاًطدَي فَا ثب سالم، احتطاهبً ثسيٌَسيلِ اػالم هي

 ثبضس. ًجبى ثالهبًغ هيًظط ايٌدب

 اهضبء   استبز ضاٌّوب

 -2                        -1هحل اهضبء اسبتيس هطبٍض 

 هؼبٍى هحتطم آهَظضي زاًطكسُ .....................

الظم زض ايجي   ثب سالم، احتطاهبً ضوي اػالم آهبزُ ثِ زفبع ثَزى پبيبى ًبهِ فَا ٍ هؼطفي اػضبي ّييت زاٍضاى ثِ ضطح شيجل، لطفجبً اقجسام   

 ذصَظ ضا هجصٍل فطهبييس.

1-    2-                               3 -                             4 -  

 اهضبء             هسيط گطٍُ آهَظضي                     

 

 هسئَل هحتطم ازاضُ آهَظش زاًطكسُ .........................

 اػالم ًظط فطهبييس. وي ثطضسي پطًٍسُ تحصيلي، ًسجت ثِ ٍضؼيت آهَظضي زاًطدَي فَاثب سالم، احتطاهبً هقتضي است ض

 هؼبٍى آهَظضي زاًطكسُ                        اهضبء

 هؼبٍى هحتطم آهَظضي زاًطكسُ .....................

.................... هطحلِ )ضوبضُ( گعاضش پيطجطفت كجبض   ثب سالم، احتطاهبً زاًطدَي فَا تؼساز            ٍاحس زضسي ضا گصضاًسُ ٍ زض .......

 پبيبى ًبهِ ضا اضائِ ًوَزُ ٍ اظ ًظط سٌَات تحصيلي هطبثق هقطضات آهَظضي اقسام گطزيسُ است.

 هسئَل ازاضُ آهَظش زاًطكسُ                         اهضبء

 زاًطگبُ گٌجس كبٍٍستكويلي هسيط هحتطم تحصيالت 

اقسام زاًطگبُ ثب تَخِ ثِ آهبزگي ثطگعاضي خلسِ زفبػيِ ثِ ضطح فَا، لطفبً ًسجت ثِ هؼطفي ًوبيٌسُ تحصيالت تكويلي ثب سالم، احتطام 

 هسبػس ضا هجصٍل فطهبييس.

 هؼبٍى آهَظضي زاًطكسُ                                     اهضبء

 ضًٍَضت: ازاضُ آهَظش زاًطكسُ
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 زاًطگبُ گٌجس كبٍٍس  

 آيين نامه كارشناسي ارشد 4 فرم شماره

 .......... زاًطكسُ

 خلسِ زفبع اظ پبيبى ًبهِ كبضضٌبسي اضضس

 ضضتِ  ....................................

 

 ػٌَاى:

....................................................... 

 ًبم زاًطدَ:

.................................................. 

 تبز ضاٌّوب:اس

.................................................. 

 استبز )اسبتيس( هطبٍض:

............................................... 

 ظهبى:

 هكبى:

هٌساى ثَيژُ اسبتيس، پژٍّطگطاى، زاًطدَيبى ٍ كبضضٌبسبى ثطاي ضطكت زض ايي خلسِ زػَت ثِ ػول  اظ كليِ ػالقِ

 آيس. هي

 ٍُ ....................................گط
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 دانشگاه گنبد كاووس

 آيين نامه كارشناسي ارشد 5فرم شماره 

 هسئَل هحتطم ازاضُ آهَظش زاًطكسُ ........................

 ..........................ثب سالم، احتطاهبً ايٌدبًت .................................................. زاًطدَي ضضتِ ..........

زاضم كِ ثِ تؼساز .................... ًسرِ پبيبى ًبهِ تكويل ضجسُ ذجَز    ثِ ضوبضُ زاًطدَيي ............................. اػالم هي

 ام. ضا ثِ ضطح شيل تحَيل ًوَزُ

 اهضبء ذبًَازگي ًبم ٍ ًبم ػٌَاى ضزيف

   استبز ضاٌّوب  1

   استبز هطبٍض اٍل 2

   استبز هطبٍض زٍم 3

   كتبثربًِ زاًطكسُ يب گطٍُ 4

   زاًطگبُ )ّوطاُ فبيل(كتبثربًِ  5

 زاًطگبُ تحصيالت تكويلي  6

)اضسبل اظ ططيق آهَظش 

 (ثِ ّوطاُ فبيل زاًطكسُ

  

 

 اهضبء                       ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي زاًطدَ                 
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 وسدانشگاه گنبد كاو

 آييي ًبهِ كبضضٌبسي اضضس 6فطم ضوبضُ 

 تقبضبي افعايص سٌَات تحصيلي

 خٌبة آقبي زكتط ..........................

زاًطججدَيي  ثججب سججالم، احتطاهججبً ايٌدبًججت ................................... زاًطججدَي كبضضٌبسججي اضضججس ضضججتِ ............................. ثطججوبضُ    

..................... ثججِ زاليججل هططٍحججِ شيججل تقبضججبي افججعايص سججٌَات تحصججيلي ثججطاي ًيوسججبل اٍل/زٍم سججبل تحصججيلي       .............

 .................................. ضا زاضم.

 زاليل:

 

 اهضبء ٍ تبضيد:                    ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي زاًطدَ                 

 

 تطم گطٍُ آهَظضي....................هسيط هح

ثب سالم، احتطاهبً ثطاسبس ثطضسيْبي اًدبم ضسُ تقبضبي زاًطدَ ٍ زاليل قيس ضسُ هَضز تيييس است. ثب تَخِ ثِ پيططفت كبض پبيجبى ًبهجِ   

ذَز زفبع ًوبيس. لصا ذَاّطجوٌس اسجت ًسججت ثجِ      تَاًس تب تبضيد ........................... اظ پبيبى ًبهِ ثِ هيعاى ................ زضصس زاًطدَ هي

 افعايص سٌَات زاًطدَ اقسام الظم ضا هجصٍل فطهبييس.

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي استبز ضاٌّوب                                                 اهضبء ٍ تبضيد    

 هؼبٍى هحتطم آهَظضي زاًطكسُ ....................

زاضز كِ تقبضبي زاًطدَي فَا زض خلسِ گجطٍُ هَضذجِ .............................. هطجطح ٍ ضجوي ثطضسجي كليجِ        اػالم هيثب سالم، احتطاهبً 

 الصكط هَافقت ثؼول آهس. ذَاّطوٌس است اقسام الظم ضا هجصٍل فطهبييس. ضَاثط آهَظضي ثب افعايص سٌَات تحصيلي ثطاي ًيوسبل فَا

 ٍُ                                                اهضبء ٍ تبضيدًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هسيط گط    

 زاًطگبُ هحتطم تحصيالت تكويليهسيط  

 زاضز تقبضبي فَا زض خلسِ ضَضاي تحصيالت تكويلي زاًطكسُ هَضذِ ............... هططح ٍ ثب آى هَافقت ثؼول آهس. ثب سالم، اػالم هي

 تبضيداهضبء ٍ      هؼبٍى آهَظضي زاًطكسُ 

 زض آهَظش زاًطكسُ ضًٍَضت : ثبيگبًي زض پطًٍسُ زاًطدَ
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 دانشگاه گنبد كاووس       

 آييي ًبهِ كبضضٌبسي اضضس 7فطم ضوبضُ 

 صَضت خلسِ  ّعيٌِ ّبي هصطفي ططح تحقيقبتي

 ّيبت ضييسِ زاًطگبُ 86/ 2/2هصَة 

خٌبة ططح تحقيقبتي اذت ّعيٌِ كبضگطي ٍ ّعيٌِ هسبفطت هَضز ًيبظ ثسيي ٍسيلِ تبييس هي ًوبيس هَاز ٍ لَاظم هصطفي، پطز 

  زاًطدَي ضضتِ                            آقبي كبضضٌبسي اضضس پبيبى ًبهِ                                تحت ػٌَاى                زكتط آقبي

هجلغ  ضيبل ثِ ضطح شيل اًدبم ضسُ است. ايي صَضتدلسِ ثِ ػٌَاى  ثِ خوؼب     ثِ ضوبضُ پطًٍسُ )حكن آهَظضي(                   

 فبكتَض ٍ قجض اًجبض تلقي هي گطزز.

 

 )ضيبل( هجلغ ضطح ضزيف

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

  خوغ كل )ضيبل( 

 

 ضييس زاًطكسُ:                                          هسيطگطٍُ:                                           هدطي:

 اهضب:                                            اهضب:                                                 اهضب:      

            تبضيد:                                           تبضيد:                                                تبضيد: 
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 زاًطگبُ گٌجس كبٍٍس
 آييي ًبهِ كبضضٌبسي اضضس 8فطم ضوبضُ 

 تؼْس ًبهِ چبح پبيبى ًبهِ

هجيي ثرطي اظ  زاًطگبُ گٌجس كبٍٍسًظط ثِ ايٌكِ چبح ٍ اًتطبض پبيبى ًبهِ ّبي تحصيلي زاًطدَيبى      

ايي ثِ  ضَز، ثٌبثط اًدبم هي زاًطگبُاظ اػتجبضات ٍ اهكبًبت  پژٍّطي ثَزُ ٍ ّوچٌيي ثب استفبزُ -ّبي ػلوي فؼبليت

 ضًَس: ، كليِ زاًص آهَذتگبى ًسجت ثِ ضػبيت هَاضز شيل هتؼْس هيزاًطگبُهٌظَض ضػبيت حقَا 

 زاًطگبُقجل اظ چبح پبيبى ًبهِ )ضسبلِ( ذَز، هطاتت ضا قجال ثطَض كتجي ثِ هسيطيت تحصيالت تكويلي  (1

 ًوبيٌس.اطالع زازُ ٍ كست هدَظ 

زض اًتطبض ًتبيح پبيبى ًبهِ زض قبلت هقبالت هدالت ػلوي پژٍّطي، ّوبيص ّب ٍ سبيط هَاضز، شكط ًبم  (2

 العاهي است. زاًطگبُ گٌجس كبٍٍس، اسبتيس ضاٌّوب ٍ هطبٍضاى

ٍ اًتطبض ًتبيح پبيبى ًبهِ ثِ ّط ضكلي )هقبلِ، كتبة، ثجت اذتطاع ٍ اثساع( ثبيس ثب كست اخبظُ استبز ضاٌّوب  (3

 صَضت گيطز.

 

تؼْسات فَا ضا قجَل كطزُ ٍ هلعم ثِ زاًطگبُ گٌجس كبٍٍس هقطغ                ايٌدبًت        زاًطدَي ضضتِ   

 ضػبيت كليِ هفبز آى هي ثبضن.

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي زاًطدَ

 اهضب

 تبضيد
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 دانشگاه گنبد كاووس

 آيين نامه كارشناسي ارشد 9فرم شماره 

 ...............................................دانشكده 

صَضت خلسِ زفبع اظ پبيجبى ًبهجِ زٍضُ كبضضٌبسجي اضضجس ضضجتِ ....................................... ثجب ضجوبضُ زاًطجدَيي         

 ........................................... تحت ػٌَاى:

.................... هججججججججججججججججَضخ  ................................ زض زض سججججججججججججججججبػت ............................ ضٍظ  ......

ٍ ................................................................ ثب حضَض ّييت زاٍضاى ثِ ضطح ظيط ثطگعاض ٍ پبيبى ًبهِ ثب ًوطُ ..............

 ................. پصيطفتِ ضس.كيفيت 

 اهضبء           هطتجِ ػلوي                       :              اػضبء ّييت زاٍضاى

 استبز ضاٌّوب -1

 استبز هطبٍض -2

 استبز هطبٍض -3

 استبز زاٍض -4

 استبز زاٍض -5

 زاًطگبًُوبيٌسُ تحصيالت تكويلي  -6
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 دانشگاه گنبدكاووس

 آييي ًبهِ كبضضٌبسي اضضس 10فطم ضوبضُ

 ى ًبهِ پبيبزفبع  آهبزگيتبييس 

 ثب سالم

 هؼبًٍت هحتطم آهَظضي زاًطكسُ ..................

 خٌبة آقبي زكتط ...................

 ثب سالم، 

زاًطجدَي   ................................  آقجبي/ ذجبًن   كبضضٌبسي اضضجس  پبيبى ًبهِ ....................  ػطف ثِ ًبهِ ضوبضُ ............. هَضخ احتطاهبً 

 .................................................................................................................................... ثب ػٌَاى ..........  ضتِ ض

  ./    ًوي ثبضس    گطفتِ ٍ اظ ًظط ايٌدبًت هَضز تبييس ٍ قبثل زفبع هي ثبضس ضهَضز زاٍضي قطا

 

 تبضيداهضبء ٍ                                                
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 دانشگاه گنبدكاووس

 آييي ًبهِ كبضضٌبسي اضضس  11  فطم ضوبضُ

 چبح پبيبى ًبهِ  آهبزگيتبييس 

 ثب سالم

 ًوبيٌسُ هحتطم تحصيالت تكويلي زاًطگبُ 

 خٌبة آقبي زكتط ...................

 ، ثب سالم

 ثجججب ػٌجججَاى ..........      ضضجججتِ زاًطجججدَي  ................................  آقجججبي/ ذجججبًن  كبضضٌبسجججي اضضجججس  پبيجججبى ًبهجججِ  احتطاهجججبً 

....................................................................................................................................  ِ اصججالحبت اًدججبم زضتججبضيد ............. زفجبع ٍ   كج

 قبثل چبح ٍ تكثيط هي ثبضس. ى ًبهِبپبيايي ٍ )زاٍض پبيبى ًبهِ( تبييس ضسُ ايٌدبًت  هَضز ًظط
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 دانشگاه گنبدكاووس

 آييي ًبهِ كبضضٌبسي اضضس  12  فطم ضوبضُ

 تبييس ططح پبيبى ًبهِ 

 ثب سالم

 هسيط هحتطم گطٍُ ...............    

 ثب سالم، 

 ................................  آقجبي/ ذجبًن   كبضضٌبسجي اضضجس   طجطح پبيجبى ًبهجِ    ....................  ػطف ثِ ًبهجِ ضجوبضُ ............. هجَضخ    احتطاهبً 

....... زاٍضي ضجسُ  ............................................................................................................................. ثب ػٌَاى..........      ضتِ ضزاًطدَي 

 خطا هي ثبضس.ٍ ثب تَخِ ثِ اًدبم اصالحبت هَضز ًظط ايٌدبًت )زاٍض پبيبى ًبهِ( ططح تبييس ضسُ ٍ قبثل ا
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