
  پایان نامه تصویب عنوان 
  

  انتخاب موضوع با نظر استاد راهنما

  

  دریافت فرم پروپوزال پایان نامه از وب سایت دانشکده و تکمیل آن جهت بررسی در جلسه گروه آموزشی

  

  در جلسه گروه 1طرح موضوع در جلسه گروه آموزشی و تکمیل فرم شماره 

  )پس از پایان ترم اول: زمان پیشنهادي (

  

  2انجام اصالحات پیشنهادي گروه و تکمیل فرم شماره 

  

به انضمام یک نسخه از پروپوزال طرح تحقیقاتی پایان نامه به همراه امضاء و فایل آن به  2و  1ارائه فرم هاي شماره 

  واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده 

  

  ارائه فایل پاورپوینت به اساتید محترم راهنما و مشاور

  )حداقل یک هفته قبل از جلسه دفاع از موضوع: زمان پیشنهادي( 

را به واحد  راهنما شرایط و زمان برگزاري جلسه دفاع از موضوع پایان نامهدر این مرحله دانشجو باید با هماهنگی الزم با استاد 

  دهداطالع  تحصیالت تکمیلی دانشکده

  

توسط کارشناس واحد و دفاع از موضوع در  3برگزاري جلسه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده و تکمیل فرم شماره

  جلسه توسط دانشجو با ارائه پاورپوینت 

به کارشناس  4اصالح شده را به همراه فرم شماره  پروپوزالپس از جلسه دفاع، دانشجو اصالحات ارائه شده در شورا را دریافت و (

  .)تحصیالت تکمیلی جهت صدور ابالغ اساتید و دانشجو ارائه می نماید

  )ورودي بهمندانشجویان حداکثر پایان شهریورماه براي دانشجویان ورودي مهر و پایان بهمن ماه براي : زمان پیشنهادي(

  

ارائه یک نسخه از پروپوزال تایید شده شوراي تحصیالت تکمیلی و فایل آن به واحد پژوهش دانشکده جهت انعقاد 

  قرارداد پژوهشی 

  پیش دفاع

  توسط مدیر گروه  6اع در گروه آموزشی و تکمیل فرم شماره برگزاري جلسه پیش دف

  

  7انجام اصالحات پیشنهادي گروه در جلسه پیش دفاع و تکمیل فرم شماره 

  

  به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده  7و  6ارائه فرم هاي شماره 

  

  و ارائه به واحد پژوهش دانشکده) 5فرم شماره ( تکمیل فرم گزارش پیشرفت کار 

  .)را به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده نیز تحویل نماید 5دانشجو باید یک کپی از فرم شماره (



  دفاع نهایی

  صحافی نماید ،دانشجو باید پایان نامه خود را بعد از دریافت فرم نمره از واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده:1تذکر مهم

  .قدامات الزم جهت اخذ پذیرش مقاله را انجام دهددانشجو باید قبل از اقدام به دفاع نهایی ا:2تذکر مهم

را به دانشجو باید در فواصل زمانی سه ماه نسبت با ارائه گزارش پیشرفت اقدام نموده و تاییدیه آن: 3تذکر مهم

  .ارائه نماید و واحد پژوهش تحصیالت تکمیلی

  

  اخذ تاییدیه چاپ مقاله جهت انجام اقدامات دفاع نهایی

  

ل و پرینت مقاله و فایل پایان واحد پژوهش دانشکده به همراه فای و ارائه به) 8فرم شماره ( ییدیه مقالهتکمیل فرم تا

  نامه

  )را به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده نیز تحویل نماید 8دانشجو باید یک کپی از فرم شماره (

  

د تحصیالت تکمیلی دانشکده به همراه فایل وپرینت و ارائه به واح) 9فرم شماره ( تکمیل فرم آمادگی برگزاري دفاع

  مقاله و پایان نامه

  )حداقل یک هفته قبل از دفاع نهایی: زمان پیشنهادي(

تحصیالت  واحددر این مرحله دانشجو باید ابتدا زمان و مکان برگزاري جلسه را با اساتید و داوران هماهنگ کرده  با مراجعه به 

  .ایط برگزاري جلسه دفاع را اطالع دهدزمان و شردانشکده تکمیلی 

  

و اصالحات پایان نامه توسط ) 10فرم شماره (برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه و تکمیل فرم صورت جلسه دفاع

  کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده 

  

) 14ره فرم شما( اخذ پیشنهادات اصالحی از استاد راهنما و اعمال اصالحات و تکمیل فرم تایید ناظر 

  

بعد از تایید ناظر پایان نامه و تکمیل فرم ) irandoc(ثبت پایان نامه در سایت مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران 

  12و  11هاي شماره 

وارد کرده و از رسید ثبت نام پرینت  11در این مرحله دانشجو باید پس از ثبت نام کد رهگیري دریافت شده را در فرم شماره ( 

  )مایدتهیه ن

  

  )13فرم شماره ( تکمیل فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان نامه 

باید فاکتور هاي هزینه هاي مکتوب در  ،در این مرحله دانشجو در صورت عقد قرارداد پایان نامه با واحد پژوهش دانشکده( 

  )اد برساندناظر تعیین شده در قرارد و استاداستاد راهنما پروپوزال تصویبی پایان نامه را به تایید

  

  به واحد پژوهش دانشکده  13و  11،12ارائه فرم هاي شماره 

  



  به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده  15و  14و ارئه فرم هاي ) 15فرم شماره ( تکمیل فرم تایید نهایی پایان نامه 

  )را به واحد پژوهش دانشکده نیز تحویل نماید 15و 14ید یک کپی از فرم شمارهدانشجو با(

  

ن در نسخه هاي صحافی شده طبق راهنماي نگارش شناس تحصیالت تکمیلی و قرار دادن آدریافت فرم نمره از کار

  پایان نامه موجود در سایت دانشکده 

را نسخه صحافی شده پایان نامه  ،بخانه و پژوهش دانشکده و خود دانشجودانشجو باید به تعداد اساتید راهنما، اساتید مشاور، کتا( 

  ).دهد تهیهحاوي فایل پایان نامه  CDبه همراه 

  

  )16فرم شماره (و تکمیل فرم تحویل پایان نامه  دانشکده کتابخانه و پژوهش تحویل پایان نامه به اساتید،

  )احل تسویه حساب اقدام نمایدپس از انجام این مرحله دانشجو می تواند در خصوص مر(

 در صورتی دانشجو می تواند اقدام به فارغ التحصیلی نماید که کلیه مدارك و فاکتورهاي مورد نیاز در قرارداد پژوهشی را به واحد(

  )وهش دانشکده تحویل دهدپژ

  
  
  
  

  

  


