قابل توجه دانشجویان محترم ارشد
با سالم و احترام  :مراحل تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه به صورت زیر می باشد.
ضمنا همه فرمها بایستی تایپ شده باشد .
برای دریافت فرمها به انتشارات دانشکده ویا سایت موسسه بخش تحصیالت تکمیلی قسمت فرمها مراجعه نمایید
خالصه شیوه نامه نگارش را از مدیران گروه ویا تحصیالت تکمیلی  09158523501می توانید دریافت کنید

تحصیالت تکمیلی

مراحل تصویب پروپوزال

روند دفاع ( قبل دفاع)

بعد دفاع

انجا اصیحال و ارائه پذیرش مقاله و
انتخاب استاد راهنما (با هماهنگی مدیر گررو)) ،نوشتن کامل پایان نامه .ارجاب به یا امضا برگره انصرراا از نمرر) مقالره.
کامل کردن فرم و ( برا امین نمر)
انتخاب موضوع ،انتخاب مشاور (همراهنگی اترتاد مدیر گررو) کامرل کرردن فدرم برره آمرروزش – و فددرم ز – (برررا
ن خه صتافی) با امضا کامل و اصریی
راهنما و مدیرگرو)) .
آمادگی دفاع (فرم ج) تعیرین اتاتید و تتصییل تومییی به تعرداد
هر کدا دو ن خه اصل.
نوشتن پروپوزال و ارائه پیشنه پژوهش از تایت داور با نظر اتاتید راهنما و گرو).
ایران داک (عددم تکدراری بدودن موضدوع)،

اعالن نظر مثبت داور به مدیر ثبت پایدان نامده در ایدران داک و

کمیته تخصصی گررو) بررتری میمری پروپروزال گرو)  ،ارائه فرم ارسدال مااهده
(زیر نظر مدیر گروه).

(ساب میت) و کامل کردن فرر

ارجرراب برره تتصررییل تومییرری و جی رره شررورا

شامل تعیین موان و زمان دفراع

تتصییل تومییی (تصویب نهدایی) ،ثبدت در و فرم خام روز دفاع ( فرر ب
ایران داک و آوردن برگره کد رهگیدری( ،فرر

به تعداد اتاتید ،و ،ز) در جی ره

تعهد اتراتید بهمررا) پروپروزال در ااتیرار مردیر دفاع بای تی در از تو دانشجو
گرو))

در ااتیار مدیرگرو) قرار گیرد.

گرفتن کد رهگیر ارائه به تتصییل
تومییرری و امررین نمررر) پایررانی برره
آمررروزش از ترررو مررردیر گررررو) و
هماهنگی با آموزش در گرفتن گواهی
موقت یا دانشنامه .ارائه حرداقل یر
ن ررخه پایرران نامرره صررتافی شررد)
براتاس شیو) نامره موت ره تتویرل
کتابخانه موت ه با  CDحاور ورد و
 pdfو مقالرره و گررواهی ثبررت ایررران
داک
تایید ایران داک از طریق تی رتمی و
توتررن نماینررد) تتصررییل تومییرری
انجا می شود

