
  ارائه پروپسال تا دفاع پایان نامه کارشناسی ارشذراهنمای روال 

 .ًبم کبرثزی ٍ رهش عجَر خَد را ٍارد ًوبییذ.  ضَیذپورتال دانشجوییٍارد - 1

. ضَیذ  بخش روال هاٍارد  ش خذماتبخدر - 2

. را اًتخبة ًوبییذ ارائه پروپسال تا دفاع پایان نامه کارشناسی ارشذرٍال - 3

 . ًوبییذ کلیک رخیره و ارسال درخواستثعذ اس ثزرسی اطالعبت درخَاستی ثز رٍی دکوِ  . کلیک ًوبییذدرخواست جذیذ ثز رٍی دکوِ فَقدر رٍال - 4

: راهنمای مراحل روال به شرح ریل می باشذ

داًطجَ هیجبیست هٌتظز تعزیف استبد راٌّوبی هسئَل جْت تخػیع استبد هزثَطِ ثِ رٍال تَسط هذیز : تعزیف استبد راٌّوبی هسئَل تَسط گزٍُ آهَسضی 

 .گزٍُ ثبضذ

 . داًطجَ هیجبیست هٌتظز تبییذ اًتخبة ٍاحذ ٍ ظزفیت استبد راٌّوب تَسط ٍاحذ تحػیالت تکویلی ثبضذ:تبییذیِ اًتخبة ٍاحذ ٍ ظزفیت استبد راٌّوب 

ارائِ گشارش ثبت پزٍپشال در سبهبًِ ّوبًٌذجَ بِ / ی هسئَلارائِ پیطیٌِ تحقیق ایزاًذاک بِ استبد راٌّوب/ ی هسئَلارائِ پزٍپشال بِ استبد راٌّوب

داًطجَ هیتَاًذ سِ هزحلِ فَق را ثػَرت ّوشهبى اًجبم ٍ فبیلْبی هَرد ًیبس ثزای ّز هزحلِ را ثبرگذاری ًوبیذ ٍ هٌتظز اعالم ًظز استبد  :ی هسئَل استبد راٌّوب

-در غَرت عذم تبییذ فبیلْبی ثبرگذاری ضذُ، فبیلْبی هزثَطِ تَسط استبد راٌّوب حذف ٍ هجذدا اهکبى ثبرگذاری فبیل ثزای داًطجَ فزاّن هی .راٌّوبی هسئَل ثبضذ

 .ضَد

در غَرت عذم تبییذ در گزٍُ آهَسضی، داًطجَ ثِ هزحلِ قجل ثبسخَاّذ گطت . داًطجَ هیجبیست هٌتظز اعالم ًظز هذیزگزٍُ ثبضذ :تبییذ پزٍپشال در گزٍُ  آهَسضی 

. ٍ یب اغالحبت هَرد ًیبس در قبلت پیغبم اطالع رسبًی خَاّذ ضذ

در غَرت عذم تبییذ در کبرگزٍُ، داًطجَ ثِ هزحلِ قجل ثبسخَاّذ . داًطجَ هی ثبیست هٌتظز اعالم ًظز کبرگزٍُ پژٍّطی ثبضذ :تبییذ پزٍپشال در کبرگزٍُ پژٍّطی 

. گطت ٍ یب اغالحبت هَرد ًیبس در قبلت پیغبم اطالع رسبًی خَاّذ ضذ

 ثجت پزٍپشال در ایزاًذاک،  پیطیٌِ تحقیق ایزاًذاک، گشارش ثجت  پزٍپشال، کذ رّگیزی)داًطجَ هی ثبیست هستٌذات هزثَطِ  :تحَیل هستٌذات پزٍپشال بِ کتببخبًِ

 .را ثِ کتبثخبًِ تحَیل ًوبیذ (پزٍپشال در سبهبًِ ّوبًٌذ جَ ٍ ارائِ کذ پزٍپشال

ثبرگذاری ٍ هٌتظز اعالم ًظز استبد راٌّوبی هسئَل داًطجَ هی ثبیست فبیل هزثَطِ را : ی هسئَلدٍ هبِّ اٍل بِ استبد راٌّوب- ارائِ گشارش پیطزفت کبر 

ثعذ . در غَرت عذم تبییذ فبیلْبی ثبرگذاری ضذُ، فبیلْبی هزثَطِ تَسط استبد راٌّوبی هسئَل حذف ٍ هجذدا اهکبى ثبرگذاری فبیل ثزای داًطجَ فزاّن هیطَد .ثبضذ

. اس تبییذ گشارش هزثَطِ تَسط استبد راٌّوبی هسئَل، داًطجَ هی تَاًذ ٍارد فبس ثعذی ضَد
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 هطبثق :ی هسئَلدٍ هبِّ سَم بِ استبد راٌّوب- ارائِ گشارش پیطزفت کبر ی هسئَل ٍ دٍ هبِّ دٍم بِ استبد راٌّوب- ارائِ گشارش پیطزفت کبر 

هزحلِ قجل 

ثبرگذاری ٍ هٌتظز اعالم ًظز  را پبیبى ًبهِداًطجَ هی ثبیست فبیل  :ارائِ پبیبى ًبهِ بِ استبد راٌّوبی هسئَل جْت تبییذ اٍلیِ ٍ هجَس اًجبم هزاحل دفبع

در غَرت عذم تبییذ فبیلْبی ثبرگذاری ضذُ، فبیل هزثَطِ تَسط استبد راٌّوبی هسئَل حذف ٍ هجذدا اهکبى ثبرگذاری فبیل ثزای داًطجَ  .استبد راٌّوبی هسئَل ثبضذ

.  فزاّن هیطَد

گذراًذى کلیِ درٍس دٍرُ ارضذ، ثجت ًبم هجبس در ًیوسبل ّبی گذضتِ، ًذاضتي ثیص اس )داًطجَ هی ثبیست ضزایط غالحیت دفبع : تبییذ ٍاحذ تحصیالت تکویلی 

را  (. در گذراًذى کلیِ درٍس دٍرُ ارضذ14یک تزم هطزٍطی، ثِ پبیبى ًزسیذى سٌَات تحػیلی یب داضتي هجَس اس ضَرای کوسیَى هَارد خبظ ٍ کست حذقل هعذل 

 .داضتِ ٍ هٌتظز تبییذ ٍاحذ هزثَطِ ثبضذ

 .داًطجَ هی ثبیست تسَیِ هبلی را اًجبم ٍ هٌتظز تبییذ ٍاحذ هزثَطِ ثبضذ :تبییذ ٍاحذ هبلی

را ثبرگذاری ٍ هٌتظز اعالم اسبهی اسبتیذ داٍر در  5فزم ضوبرُ  داًطجَ هی ثبیست: ارائِ فزم ضزکت در جلسِ دفبع ٍ تعییي داٍر هسئَل تَسط گزٍُ آهَسضی

 .ثخص پیغبم ثبضذ

گشارش ّوبًٌذجَیی ٍ فبیل پبیبى  داًطجَ هی ثبیست :ارائِ گشارش ثبت پبیبى ًبهِ در سبهبًِ ّوبًٌذ جَ بِ استبد راٌّوبی هسئَل ٍ تبییذ ًْبیی پبیبى ًبهِ

در غَرت عذم تبییذ فبیلْبی ثبرگذاری ضذُ، فبیل هزثَطِ تَسط استبد . را ثبرگذاری ٍ هٌتظز تبییذ استبد راٌّوبی هسئَل ثبضذًبهِ در غَرت تغییز در ًسخِ قجلی 

.  راٌّوبی هسئَل حذف ٍ هجذدا اهکبى ثبرگذاری فبیل ثزای داًطجَ فزاّن هیطَد

در غَرت عذم تبییذ در کبرگزٍُ، داًطجَ ثِ هزحلِ قجل . داًطجَ هی ثبیست هٌتظز اعالم ًظز کبرگزٍُ پژٍّطی ثوبًذ :تبییذ پبیبى ًبهِ در کبرگزٍُ پژٍّطی 

 .ثبسخَاّذ گطت

. داًطجَ هی ثبیست هٌتظز تبییذ ٍ اعالم هذیز گزٍُ ثوبًذ  :تعییي داٍر، تبریخ ٍ سبعت بزگشاری جلسِ دفبع تَسط گزٍُ آهَسضی

 .داًطجَ هی ثبیست هٌتظز تبییذ کبرضٌبس پژٍّص ثوبًذ : صذٍر هجَس دفبع تَسط کبرضٌبس پژٍّص

ة ٍ گَاّی پذیزش ٍ -7تػَیز فزم ضوبرُ هی ثبیست  داًطجَ  :ارائِ فزم تبییذ اصالحبت پس اس دفبع ٍ فبیل هقبلِ هستخزج اس پبیبى ًبهِ بِ گزٍُ آهَسضی

در غَرت عذم تبییذ فبیلْبی ثبرگذاری ضذُ، فبیلْبی  .را ثبرگذاری ٍ هٌتظز اعالم ًظز هذیز گزٍُ ثوبًذRar.  در قبلت فطزدُ ثب پسًَذ(در غَرت ارائِ هقبلِ) اغل هقبلِ

 .هزثَطِ تَسط هذیزگزٍُ حذف ٍ هجذدا اهکبى ثبرگذاری فبیل ثزای داًطجَ فزاّن هیطَد

 .داًطجَ هی ثبیست هٌتظز تبییذ ایي هزحلِ تَسط کبرضٌبس پژٍّص ثوبًذ: اعالم ًوزُ بِ ٍاحذ تحصیالت تکویلی تَسط کبرضٌبس پژٍّص

 . داًطجَ هی ثبیست هٌتظز تبییذ ٍاحذ هزثَطِ ثوبًذ: تَسط تحصیالت تکویلیثبت ًوزُ پبیبى ًبهِ

، چک لیست، گشارش ثجت پبیبى ًبهِ در سبهبًِ ّوبًٌذجَ، 8غحبفی پبیبى ًبهِ، سی دی، فزم )داًطجَ هی ثبیست هستٌذات هزثَطِ : تحَیل هستٌذات بِ کتببخبًِ

 .را ثِ کتبثخبًِ تحَیل ًوبیذ (هقبلِ هستخزج اس پبیبى ًبهِ ٍ گَاّی پذیزش

 .ایي هزحلِ ثِ هٌشلِ اتوبم کبر هی ثبضذ : ببیگبًی درخَاست در ٍاحذ پژٍّص



  ارائه پروپسال تا دفاع پایان نامه کارشناسی ارشذراهنمای روال  دیاگرام

 درخَاست داًطجَ 

 تعزیف استبد راٌّوبی هسئَل تَسط گزٍُ آهَسضی
 

 تبییذیِ اًتخبة ٍاحذ ٍ ظزفیت استبد راٌّوب

 ی هسئَلارائِ گشارش ثبت پزٍپشال در سبهبًِ ّوبًٌذ جَ بِ استبد راٌّوب ی هسئَلارائِ پیطیٌِ تحقیق ایزاًذاک بِ استبد راٌّوب ی هسئَلارائِ پزٍپشال بِ استبد راٌّوب

 گزٍُ آهَسضیتبییذ پزٍپشال در 

 تحَیل هستٌذات پزٍپشال بِ کتببخبًِ

 

 تبییذ پزٍپشال در کبرگزٍُ پژٍّطی

 

 ی هسئَلدٍ هبِّ دٍم بِ استبد راٌّوب- ارائِ گشارش پیطزفت کبر 

 

ای هسئَلدٍ هبِّ اٍل بِ استبد راٌّن- ارائِ گشارش پیطزفت کبر   

 ی هسئَلدٍ هبِّ سَم بِ استبد راٌّوب- ارائِ گشارش پیطزفت کبر 

 تبییذ ٍاحذ هبلی

 

 

 جْت تبییذ اٍلیِ ٍ هجَس اًجبم هزاحل دفبع  ارائِ پبیبى ًبهِ بِ استبد راٌّوب
 

  راٌّوبی هسئَل ٍ تبییذ ًْبیی پبیبى ًبهِارائِ گشارش ثبت پبیبى ًبهِ در سبهبًِ ّوبًٌذ جَ بِ استبد 

 

 ٍ تعییي داٍر تَسط گزٍُ آهَسضی ارائِ فزم ضزکت در جلسِ دفبع

 

 اعالم ًوزُ بِ ٍاحذ تحصیالت تکویلی تَسط کبرضٌبس پژٍّص

 تبییذ ٍاحذ تحصیالت تکویلی

 

 تبییذ ٍاحذ هبلی

 

  هسئَلتبییذ پبیبى ًبهِ تَسط استبد داٍر

 صذٍر هجَس دفبع تَسط کبرضٌبس پژٍّص

 بِ گزٍُ آهَسضی (در صَرت ٍجَد)ارائِ فزم تبییذ اصالحبت پس اس دفبع ٍ هقبلِ هستخزج اس پبیبى ًبهِ ٍ گَاّی پذیزش آى 

 

  تَسط تحصیالت تکویلیثبت ًوزُ پبیبى ًبهِ

 

 تحَیل هستٌذات بِ کتببخبًِ

 

  در کبرگزٍُ پژٍّطیپبیبى ًبهِتبییذ 

 تعییي تبریخ ٍ سبعت بزگشاری جلسِ دفبع تَسط گزٍُ آهَسضی

 

 ببیگبًی درخَاست در ٍاحذ پژٍّص

 پیکان های جهت دار رنگی نشان :توجه 

دهنذ امکان بازگشت به مرحله نشان داده 

. شذه می باشذ
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