
  به نام خدا

  با سالم و دعاي خیر، 

  .جهت تسهیل امور مربوط به پایان نامه لطفا نکات زیر در نظر گرفته شود

 مسیر پایان نامه؛

  :پژوهش آغاز ·

  :انتخاب استاد راهنما و تعیین موضوع با هماهنگی استاد مربوطه، گرفتن وقت دفاع از پروپوزال با ایمیل به
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 یا پیشنهاده پروپوزال ·

  
امور : مراجعه به سایت موسسه( طبق فرم ارائه شده در سایت موسسهتهیه و تدوین پروپوزال بر  .1

  )فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامهدانلود : فرمهاي تحصیالت تکنیلی: پژوهشی
فرم پروپوزال به امضاي استاد ( اخذ تائیدیه  پروپوزال از استاد راهنما تکمیل فرم پروپوزال و  .2

  ).راهنما و مدیر گروه برسد

  .موسسه باشد یکی از اساتید راهنما  عضو هیات علمییا استاد راهنما  الزمست که :نکته

  :دفاع از پروپوزال ·

  :در روز دفاع از پروپوزال هاي زیر فرم ارائهاخذ و تکمیل و

 )همین فرم(  نامه فرم مسیرپایان .1

  صورت جلسه دفاع از موضوع پروپوزال .2
 فرم ابالغ اساتید راهنماي پایان نامه .3

 )پروپوزال(نامه  پایان موضوع تصویب درخواست فرم .4
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 ارشد کارشناسی نامه پایان موضوع تصویب فرم .5

 )راهنما رسیده باشدمحترم به امضاي استاد ( نسخه 2از ایرانداك پیشینه پژوهش اخذ  .6

  :دفاع از پایان نامه ·
 نامه پایان دفاع جلسه برگزاري درخواست و نامه پایان اختتام اعالم فرماخذ و تکمیل  .1

 ارشد کارشناسی

 )پذیرفته است% 40همانندي کمتر از ( اخذ همانند جوئی از ایرانداك  .2

 نامه پایان دفاع جلسه برگزاري درخواست و نامه پایان اختتام اعالم تکمیل شده فرمایمیل  .3
از  با مکاتبه گرفتن وقت دفاعدر نهایت پایان نامه و فایل ، ئیهمانندجو نامه ،ارشد کارشناسی

  :ایمیل به طریق 
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  )موجود در سایت دانشگاه(تهیه شود پایان نامه در قالب دانشگاه : نکته

  :روز دفاع ·

  .دانشجو آمادگی انجام دفاعتایید آموزش و بررسی پرونده آموزشی جهت واحد رجوع به 

 :ارائه مدارك ذیل 

 دفاع جلسه برگزاري ودرخواست نامه پایان اختتام اعالم فرم .1

  )مراه تائیدیه کتبی استاد راهنمابه( نسخه 2 در ایرانداك )پروپوزال(پیشنهاده ثبت  ارائه تائیدیه .2
 )راهنما رسیده باشدمحترم به امضاي استاد (نسخه  2همانند جو  .3

 نسخه 3نامه  پایان ارزشیابی فرم .4

 نسخه 3نامه  پایان از دفاع جلسه صورت فرم .5

 نامه پایان داوران الزحمه حق پرداخت فرم .6

 نامه پایان نمره اعالم فرم .7

  نامه پایان اساتید الزحمه حق پرداخت فرم .8
 :بعد از دفاع ·
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  :مدارك ذیل ارائه
 )داخل پایان نامه صحافی(پیشینه پژوهش  .1

 )داخل پایان نامه صحافی( )پروپوزال(پیشنهاده  گواهی ثبت .2

 )داخل پایان نامه صحافی(همانند جو  .3

به امضاي استاد  - نسخه تحویل تحصیالت تکمیلی 2داخل پایان نامه صحافی و (گواهی ثبت پایان نامه  .4
  )راهنما رسیده باشدمحترم 

  )در صورت اعمال بازنگري( نامه پایان تحویل و مجدد بازنگري انجام اعالم فرم .5
  )تحویل تحصیالت تکمیلی(سی دي با فرمت دانشگاه  .6
نامه  پایان صالتا یا تعهدنامه فرم-تحویل تحصیالت تکمیلی(پایان نامه صحافی شده با فرمت دانشگاه  .7

 پایان نامه بهره برداري از پایان نامه توسط استاد محترم راهنما قبل از تحویلتوسط دانشجو و صفحه 
 )امضا شود

  صفحه اول و گواهی مقاالت به چاپ رسیده .8

   :توجه

 توسط دانشجو ارائه شودیل شده کمت به صورت تمامی اطالعات .1

از ایران  می بایست پیشینه پژوهش، گواهی ثبت موضوع پایان نامه، همانند جو و گواهی ثبت پایان نامه .2
  شوداخذ داك 

م هاي تحصیالت فر-را در سایت دانشگاه بخش امور پژوهشی و قالب پایان نامه هاي مربوطهفرم  .3
 تکمیلی جستجو کنید

 ر سایت دانشگاه موجود استداطالعات  تکمیلی  .4

  راهنما به سایت دانشگاه رجوع شودبراي انتخاب استاد  .5

  موفق باشید

  تحصیالت تکمیلی

 پیمان فر


