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 پايان موضوع و عنوان تصويب جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشي معاونت سايت وب از عنوان تصويب های فرم دريافت

 استاد ، راهنما استاد تعيينو   نامه پايان واحد اخذ از بعد دانشکده

 و هماهنگي با دانشجو توسط نامه پايان عنوان انتخاب و مشاور
  فرم نامه پايان پروپوزال تکميل و راهنما استاد نظارت تحت

 (4 شماره)

 4 شماره فرم( نامه پايان پروپوزال( 

 استاد توسط پروپوزال تأييد و نامه پايان پروپوزال در الزم اصالحات انجام

 فرم و نامه پايان پروپوزال پرينت و فايل ارائه2 )شماره فرم )تکميل راهنماو

 پژوهش واحد به نامه پايان واحد انتخاب برگه همراه به 3،2،1 شماره های

 پرونده تشکيل جهت دانشکده

 موضوع و عنوان تصويب جلسه برگزاری

 اعضای با دانشجو هماهنگي با گروه توسط

 تکميل و مشاور و راهنما اساتيد و گروه

 3 شماره فرم

 شورای جلسه صورت تکميل و تکميلي تحصيالت شورای جلسه برگزاری

 1)شماره فرم( واحد کارشناس توسط تکميلي تحصيالت

 و راهنما اساتيد احکام و دانشجو ابالغ صدور اخالق کد دريافت از پس

 پژوهشي معاونت توسط مشاور
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 ینهاي دفاع جلسه

 

 معاونت سايت وب از نهايي دفاع جلسه های فرم دريافت

 های فرم و ارائه نهايي دفاع از قبل هفته دو دانشکده پژوهشي

 و پژوهش واحد به نامه پايان پرينت و فايل همراه به 8 و 7،6

 اساتيد با دانشجو توسط جلسه برگزاری مکان و زمان هماهنگي

 واحد به اعالم و گروه اعضای و پژوهشي ،معاون داوران ،

 دعوتنامه ارسال جهت پژوهش

 و راهنما داوران،اساتيد حضور با دفاع جلسه برگزاری
 و تکميلي تحصيالت مشاور،نماينده

نظرات  دانشجو،ارائه توسط دانشجو،ارائهگزارش
 نماينده توسط دفاع صورتجلسه داوران،تنظيم اصالحي
 اعضای توسط آن امضای و ) 36 شماره فرم( پژوهشي

 جلسه

 نامه پايان ارائهراهنما  استاد نظارت و هماهنگي با دانشجو توسط الزم اصالحات انجام
 فرم( اصالحات انجام تأييديه اخذ و راهنما استاد به صحافي از قبل شده اصالح
 واحد به مذکور فرم ارسال و دفاع جلسه از برگزاری پس روز 10حداکثر (11شماره

 نامه پايان ابتدای در درج منظور به 32 و 36 شماره های فرم دريافت و پژوهش
 36 شماره های فرم دريافت و پژوهش واحد به مذکور فرم ارسال و دفاع جلسه برگزاری

 به مذکور فرم ارسال و دفاع جلسه برگزارینامه پايان ابتدای در درج منظور به 32 و

 نامه پايان ابتدای در درج منظور به 32 و 36 شماره های فرم دريافت و پژوهش واحد

 سايت در نامه پايان اطالعات ثبت
http://eprints.qums.ac.ir 14و 13 های فرم تکميل 

 واحد دانشجويي به تحقيقاتي طرح صورت به نامه پايان اگر
 ارسالارائه شده باشدو  دانشکده دانشجويي تحقيقات کميته

  آموزش اداره به دانشجو نمره اعالم و دفاع صورتجلسه
 باشد شده


