الگوریتم مراحل اخذ و تصویب موضوع تا دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
( دانشجویانی که از تاریخ  1آبان  79به بعد جهت تصویب پروپزال در کارگروه شورای پژوهشی و یا دریافت مجوز دفاع از پایان نامه خود اقدام می کنند
ضروری است مراحل ذیل را انجام دهند).
مرحله 1
انتخاب واحد درس پایان نامه

انتخاب موضوع پایان نامه

مرحله 2

می بایست از ابتدای ترم دوم

معرفی اساتید راهنما  ،مشاور و موضوع پیشنهادی به مدیر گروه (فرم شماره )1

آغاز و تا قبل از آغاز ترم

اطالع یافتن از پذیرش یا عدم پذیرش اساتید
راهنما  ،مشاور و موضوع پیشنهادی توسط گروه

جهت طرح در گروه آموزشی مربوطه

آموزشی پس از دو هفته از ارائه فرم شماره 1

سوم به تأیید شورای آموزشی
گروه برسد .

مرحله 3
تکمیل فرم پروپوزال با نظر استاد راهنما ( فرم شماره  ) 2و ارائه یک نسخه پروپوزال به
مدیریت گروه جهت طرح در شورای آموزشی گروه و دفاع از پروپوزال در جلسه فوق


بر

اساس

مصوبه



شورای

از حداکثر دو هفته از ارائه فرم شماره .2

تحصیالت تکمیلی موسسه  ،آخرین
تاریخ زمان دفاع از پایان نامه در
نیمسال اول هر سال تحصیلی 15 ،بهمن
ماه و در نیمسال دوم هر سال
تحصیلی 15،شهریورماه می باشد .



حداقل زمان انجام تحقیقات 6

اطالع یافتن از تصویب یا عدم تصویب پروپوزال پس



در صورت تصویب پروپوزال در کارگروه :
ثبت پروپزال در سامانه ایرانداک (پرینت کد رهگیری ) +

مرحله 4

فرم شماره  3و تحویل به واحد کتابخانه

در صورت تصویب پروپوزال در گروه  :ارائه یک نسخه پروپزال تصویب شده  +گزارش پیشینه



پژوهش با امضاء استاد راهنما  +گزارش همانند جوئی متن پروپزال با تائید استاد راهنما  ،جهت

در صورت عدم تصویب پروپوزال :

حداکثر پس از یک هفته با مشورت مدیر گروه اقدام به
رفع ایرادات گردد.

بررسی در کارگروه بررسی پروپزال ها

ماه می باشد  .از تاریخ  17مهر  77به
بعد ،جهت صدور مجوز دفاع از پایان
نامه ،بایستی  6ماه از تاریخ تصویب
پروپزال در کارگروه شورای پژوهشی

مرحله 5

هم زمان با انجام تحقیقات  ،حداقل در یک جلسه دفاع از

نامه می بایست بر اساس شیوه نامه

آغاز تحقیقات و تکمیل نمودن فرم گزارش ماهانه پیشرفت کار ( فرم شماره ) 4

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد شرکت نموده و فرم

گذشته باشد  .همچنین نگارش پایان
نگارش مصوب شورای پژوهشی انجام

شماره  5را تکمیل و تحویل مدیرگروه نمائید .

و تحویل آن به مدیر گروه

پذیرد .





در صورت استخراج مقاله از

پایان نامه  ،یک نسخه از مقاله +
گواهی پذیرش را به تأیید اساتید
راهنما و مدیر گروه رسانده و به واحد
پژوهش تحویل نمائید .

آخرین زمان تحویل فرم شماره ( 6مجوز دفاع ) یک هفته
قبل از زمان دفاع می باشد و بایستی به تائید همه حوزه ها

مرحله 6
تکمیل فرم مجوز دفاع از پایان نامه ( فرم شماره  ) 6با نظر اساتید و کارگروه بررسی

رسیده و تحویل واحد کتابخانه گردد.



در صورت موافقت نهائی با تاریخ اعالم شده توسط اساتید
راهنما ،جهت دفاع از پایان نامه ،پوستر اعالم دفاع تهیه و

پایان نامه ها و واحدهای مربوطه

تحویل واحد کتابخانه گردد.

 جهت بررسی پایان نامه در کارگروه :ایمیل متن تائید شده فایل پایان نامه +گزارش
همانند جوئی متن پایان نامه با تائید و امضاء استاد راهنما



در صورت نیاز به اصالح پایان نامه  ،فرم (-7ب ) توسط
مدیرگروه و استاد داور تکمیل گردد و حداکثر پس از دو هفته
اصالحات مورد نظر به تأیید اساتید داور برسد .



در صورت نداشتن اصالحات نیز در فرم (-7ب ) ذکر گردد .

مرحله 7



تحویل فرم (-7الف)  +فرم (-7ب) توسط مدیرگروه به

 جلد پایان نامه ساده بوده

دفاع از پایان نامه و تکمیل فرم های شماره ( پ  ) 1 –2و ( – 7الف)



و به هیچ عنوان طرح دار

( تکمیل نمودن فرم شماره  – 7الف توسط مدیر گروه انجام می پذیرد ).

واحد کتابخانه انجام می پذیرد.
ایمیل پایان نامه به کارشناس پژوهش جهت بررسی فرمت

()eshraghlibrary@yahoo.com

دو هفته بعد از دفاع و قبل

از صحافی پایان نامه

نباشد .رنگ جلد پایان نامه



مربوط به هر گروه در شیوه

پس از تأیید نهائی پایان نامه  ،به سامانه  irandoc.irمراجعه
نموده و اطالعات پایان نامه خود را در آن ثبت کند .

نامه ذکر گردیده است .

مرحله 8
 اصل فرم های (پ ) 1 -2
و (پ  ) 2 – 2در نسخ صحافی
شده پایان نامه قرار گیرند .

تهیه سه نسخه از پایان نامه به صورت صحافی  +سه عدد لوح فشرده  +تصویر کد رهگیری



ثبت پایان نامه در ایرانداک ( با امضاء استاد راهنما )  +چک لیست نگارش پایان نامه  +فرم



شماره ( 8تحویل نسخه های صحافی و لوح های فشرده مطابق این فرم باشد )

لوح فشرده تهیه شده حاوی دو پوشه :
متن کلی پایان نامه  ،چکیده فارسی و چکیده التین به صورت

WORD
متن کلی پایان نامه  ،چکیده فارسی و چکیده التین به صورت

PDF



اسکن امضاءها (صفحه تائیدیه هیات داوران و تائیدیه صحت و
اصالت نتایج )

