
  انتخاب و تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد

 انتخاب موضوع پایان نامه

 ترم سوم آغازازپیش تا از پایان ترم اول 

 الحظاتم

 انتخاب استاد راهنما 

 موضوع پایان نامه  تکمیل فرم پیشنهاد

 و تحویل به گروه موضوع توسط استاد راهنماتایید فرم پیشنهاد 

 

 

 

 

 پایان نامهتصویب موضوع 

 ترم سومآغاز از پیش تااز پایان ترم اول 

 الحظاتم

 موضوع در جلسه شورای گروه پیشنهاد طرح فرم 

 استاد راهنما و مشاور ،تصویب موضوع

موضوع )یا نامه تصویب موضوع( به انضمام پیشنهاد ارسال  فرم 

 آموزشاداره صورتجلسه شورای گروه به دفتر 

ابالغ حکم استاد راهنما  و رونوشت آن برای استاد مشاور و صدور 

 اداره آموزشاز سوی دانشجو 

 

 

 نامه  تصویب طرح

 تا پایان ترم سوماز پایان ترم اول 

 الحظاتم

 طرح در شورای گروه  برایارائه طرحنامه به دفتر گروه 

 شورای گروهفترتصویب طرح نامه د

، یک ماه فرصت برای تکمیل و تقویت درصورت عدم تصویب طرحنامه 

 طرحنامه به دانشجو داده می شود.

 ارسال طرح نامه و صورتجلسه مربوطه به دفتر آموزش 

 

 

 

 



  پایان نامه کارشناسی ارشد از  دفاع  فرآیند

 از دفتر گروه اخذ و تکمیل فرم مجوز دفاع 

 تایید استادان راهنما و مشاور

 تعیین استاد/ استادان داور توسط مدیر گروه 

 تایید پرونده آموزشی دانشجو مطابق با مقررات آموزشی در بخش تحصیالت تکمیلی اداره آموزش

 اخذ حکم استاد/ استادان داور از دفتر آموزش

 اورد پایان نامه به استاد/ استاداناوری و  آخرین نسخه ارسال نامه داوری به انضمام فرم ارزشیابی د

 تا پایان ترم چهارم

 مالحظات

 م پنجم : تمدید سنوات ) دانشکده(رت 

  ترم ششم تمدید سنوات)دانشکده با

 پرداخت هزینه(

 

 ارسال پاسخ داوری به اداره آموزش از سوی استاد/ استادان داور

 هماهنگی تاریخ و ساعت دفاع توسط دانشجو با استادان راهنما ، مشاور ، داور و گروه آموزشی 

تکمیل و ارسال فرم اعالم روز دفاع به اداره آموزش ) با امضای استادان راهنما، مشاور، داور و مدیر 

 گروه( 

 صدور دعوت نامه استادان راهنما، مشاور و داور جهت شرکت در جلسه دفاع 

 اهنگی با مسئول تاالرها برای برگزاری محل جلسه  دفاع توسط اداره آموزشهم

 هماهنگی با اداره انتظامات برای تردد مهمانان جلسه  دفاع توسط اداره آموزش

 ارائه آگهی جلسه دفاع به اداره آموزش حداقل سه روز پیش از دفاع

 دفاع حداقل   سه روزپیش از دفاع مهر آگهی دفاع و نصب آن در تابلوگروه، دانشکده و محل جلسه

 صدور اجازه دفاع توسط اداره آموزش

 ارسال صورتجلسه دفاع به دفتر گروه 

روز پس از  ابالغ حکم استاد/ استادان  15 تا 7

 داور

ت تعیین صحداکثر یک نیمسال )در مدت مجاز  تحصیلی(  به دانشجو فرصت تکمیل و تقویت پایان نامه و رفع کاستی داده می شود . چنانچه دانشجو در فردر صورت عدم اخذ نمره قبولی،   -1تبصره 

 شده نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع نماید، از دریافت مدرک تحصیلی محروم می شود.

 ی یک نیمسال بیشتر از سایر دانشجویان مهلت دارند.پژوهشآموزشی و ل که دروس جبرانی دارند  در تمامی مراح یدانشجویان -2تبصره

 



 

 

 

 


