بسمه تعالی

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
ردیف

مرحله

1

تعیین استاد راهنما

2

تصویب موضوع پایان نامه

3

اعالم آمادگی دفاع

4

ارزیابی پایان نامه

5

برگزاری جلسه

مسئول انجام

 -1دانشجو

مستندات الزم برای انجام مرحله

مستندات خروجی مرحله

—

فرم تعیین استاد راهنما

 -1فرم تعیین استاد راهنما

 -3کارشناس تحصیالت تکمیلی

 -1دانشجو
 -2استادراهنما
 -1دانشجو
 - 2کارشناس تحصیالت تکمیلی
 -3مدیرگروه

ورودی مهر

ورودی بهمن

 31خرداد

 30آبان

(در ترم دوم)

(در ترم دوم)

فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه

 10مهر

 10بهمن

(پروپوزال)

(در ترم سوم)

(در ترم سوم)

فرم آمادگی دفاع

—

—

فرم دعوتنامه داوران

—

—

 -1فرم کامل شده با امضا و تاریخ به دفتر گروه تحویل داده شود.
(فرم بر روی سایت مؤسسه موجود است)

 -1مستندات الزم برای ارزیابی اولیه به گروه تحویل داده شود.

 -1دانشجو
 -2استاد راهنما

مهلت انجام

توضیـحات

 -2در صورت نیاز به اعمال اصالحات در پروپوزال ،تاریخ ارائه نسخه اصالح شده باید در
مهلت انجام این مرحله صورت پذیرد.
(فرم بر روی سایت مؤسسه موجود است)

—

 -1فرم آمادگی دفاع
 -2نسخه ی کامل پایان نامه

 -1دانشجو

 -1دعوتنامه داوران

 -2تحصیالت تکمیلی

 -2نسخه کامل پایان نامه

فرم صورتجلسه دفاع

 31شهریور

 30بهمن

(فرم بر روی سایت مؤسسه موجود است)

 -1داوران توسط گروه آموزشی تعیین شده و از طریق تحصیالت تکمیلی به اطالع دانشجو
رسانده می شود.

 -1دانشجو مسئول تنظیم زمان جلسه دفاع با داوران پس از داوری آن ها خواهد بود.
 -2درصورت عدم اتمام پایان نامه ،دانشجو ملزم ارائه درخواست کتبی برای تمدید سنوات

(پایان ترم چهارم) (پایان ترم چهارم) (ترم پنجم) با دالیل کافی و تأیید دالیل توسط استاد راهنما خواهد بود.

تذکر :1تمامی فرمها باید دارای امضا و تاریخ باشند .
تذکر :2مستندات پذیرش یا چاپ مقاالت باید در جلسه دفاع تحویل هیئت داوری داده شود .
تذکر :3پس از تاریخ تصویب پایان نامه ،مهلت ارائه گزارشات سه ماهه پیشرفت مدنظر قرار خواهد گرفت .مستندات الزم باید به امضای استاد راهنما و دارای تاریخ باشند .الزم به ذکر است برای ارزشیابی این گزارشات ،تاریخ تحویل به گروه مدنظر قرار خواهد گرفت.

