
 نامهفرایند اجرای پایان

 راهنما استاد و موضوع انتخاب -1

 نامه )رجوع به مدیر گروه(اطالع از ظرفیت راهنمایی و مشاوره اساتید مورد نظر جهت همکاری در پایان

 انتخاب موضوع و تهیه یک چکیده از آن و ارسال آن به شورای گروه

 گروه تحقیق پس از تایید عنوان  و راهنما استاد کمک به مربوطه های فرم پروپوزال در تنظیم -2

 ارسال پروپوزال به شورای گروه و هماهنگی با اساتید برای تشکیل جلسه گروه 

 دفاع از پروپوزال توسط دانشجو و برطرف نمودن اصالحات بیان شده در جلسه

 تایید پروپوزال پس از اصالحات و معرفی  دو کارشناس برای داوری پروپوزال

  پروپزال تحویل و تکمیلی تحصیالت دفتر به مراجعه  -3

 ارسال پروپوزال به داوران منتخب توسط شورای تحصیالت تکمیلی )ارجحیت با داوران معرفی شده توسط مدیرگروه است(.

 هاانجام اصالحات داوری

 تصویب پروپوزال واطالع رسانی تاریخ تصویب به دانشجو

 اخذ کد اخالق از کمیته اخالق پژوهشی

 یه گزارش پیشرفت کار پایان نامه توسط دانشجو به استاد راهنما به صورت ماهانه ارا -4

 ارایه درصد پیشرفت کار دانشجو توسط استاد راهنما به تحصیالت تکمیلی حداقل دو بار  

 نامه در حضور استادان راهنما و مشاور )جلسه پیش دفاع(پس از اتمام مراحل پژوهش، تشکیل جلسه دفاع از پایان -5

 درخواست جلسه دفاع از پایان نامه توسط استاد راهنما و به تایید مدیرگروه به شورای تحصیالت تکمیلی -6

 پیشنهاد تاریخ دفاع ازپایان نامه توسط استاد راهنما و به تایید مدیرگروه به شورای تحصیالت تکمیلی

 آموزشیبررسی وضعیت آموزشی دانشجو توسط معاونت  -7

 .دفاع از پروپوزال باید سپری شده باشدماه از تاریخ  6حداقل 

 دانشجو همه واحدهای درسی دوره آموزشی را با موفقیت گذرانده باشد.

 های اجباری برای تحصیالت تکمیلی را گذرانده باشد.کارگاه

 .داوران هیات تعیین و دفاع تاریخ نمودن مشخص و تکمیلی تحصیالت شورای جلسه تشکیل  -8

 (دفاع از قبل روز ده حداقل)داوران هیات به نامه پایان از نسخه یک همراه به نامه دعوت تحویل             

 دانشجو به دفاع جلسه زمان رسانی اطالع  -9

 تجهیزات بودن سالم از قبال و نماید هماهنگ را شده مشخص سالن خود، دفاع روز برای مرحله این در بایست می دانشجو

 .باشد مطمئن دفاع برای نیاز مورد

 .دانشجو توسط جلسه برگزاری از قبل هفته یک دفاع ی جلسه مکان و زمان رسانی اطالع -11

نامه، استادان مشاور و راهنما، زمان و مکان نصب پوستر در تابلوهای اطالع رسانی دانشکده )پوستر باید حاوی عنوان پایان

 دفاع باشد(.

 تشکیل جلسه دفاع در زمان مقرر -11

 . گیرد صورت بهتر و مشابه های سیستم یا پوینت پاور افزار نرم از استفاده با حداقل باید دانشجو ارائه

 .بود خواهد دقیقه ۰۳ الی ۵۲ دانشجو توسط مطلب ی ارائه زمان

 .باشد پاسخگو باید دانشجو که کرد خواهند مطرح را خود سواالت داوران هیات دانشجو، توسط مطلب ی ارائه از پس            

 دهد. انجام را اصالحات روز ۰۲ الی ۰۳ مدت ظرف باید دانشجو ،(داوران هیات مشروط قبولی) اصالحات به نیاز صورت در           



 . شود می اعالم جلسه در رسمی طور به و مکتوب داوران هیات توسط)بدون احتساب نمره مقاله(  دانشجو نهایی نمره           

 شود.نمره مقاله توسط شورای تحصیالت تکمیلی پس از ارزیابی مقاله )ها( اعالم می             

 تحویل رساله به تحصیالت تکمیلی -12

 لوح یک و نسخه  ۴ در خود نامه پایان تکثیر به اقدامدانشجو باید  تکمیلی تحصیالت شورای و راهنما استاد تائید از پس

 (کتابخانه و پژوهشی واحد مشاور، راهنما، استاد به رساله تحویل.)مایدن فشرده

 دانشگاه به دانشکده تکمیلی تحصیالت توسط نامهپایان از دفاع مستندات و نتایج ارسال -13

  .باال مراحل انجام از بعد حساب تسویه امور انجام  -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نامهفلوچارت مراحل انجام پایان

 

 انتخاب موضوع انتخاب استاد راهنما

و  ارزیابی در شورای گروه

 صیالت تکمیلیورای تحش

 تایید رد

مشاور و در  اساتیدانتخاب 

 صورت نیاز استاد راهنمای دوم

 ارسال پروپوزال به شورای گروه

 تایید رد

ارسال پروپوزال به شورای  ارسال به دانشجو برای اصالحات

 تحصیالت تکمیلی

 رد

 تایید

 دفاع پروپوزالارزیابی 

 در گروه

ارزیابی پروپوزال توسط 

شورای تحصیالت تکمیلی 

 و یا شورای پژوهشی

 ارسال برای داوران

 تصویب پروپوزال

اطالع رسانی تاریخ تصویب  به 

 دانشجو

اخذ کد اخالق از کمیته اخالق 

 پژوهشی

ارایه گزارش پیشرفت کار توسط 

دانشجو به استاد راهنما به صورت 

ماهانه و ارایه درصد پیشرفت کار 

دانشجو توسط استاد راهنما به 

 تحصیالت تکمیلی حداقل دو بار 

درخواست تشکیل جلسه دفاع از 

راهنما و به  نامه توسط استادپایان

 تایید مدیرگروه

  احراز شرایط دفاع دانشجوبررسی 

 معاونت آموزشی از نظر

 تایید رد

 اعمال اصالحات پیشنهادی

 ب شرایط()کس

پیشنهاد تاریخ دفاع مورد تایید 

راهنما و مشاور توسط گروه  اساتید

 به تحصیالت تکمیلی 

 داورانتعیین 

 تحویل رساله به داوران

اطالع رسانی زمان و مکان 

 جلسه دفاع به دانشجو

تشکیل جلسه دفاع در زمان 

 مقرر

در  اطالعیه دفاعنصب 

تابلوهای دانشکده توسط 

 دانشجو

ارسال نتایج و مستندات دفاع از 

تحصیالت تکمیلی  بهنامه پایان

 دانشگاه

 انجام مراحل فارغ التحصیلی


