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   مرحله تصویب پیشنهادیه *     

 به گروهآن خاب استاد راهنما و تحویل پر کردن فرم انت -1

)ایران داک( به آدرس  سامانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانتهیه گزارش پیشینه تحقیق از   -2

 .irwww.irandoc.ac  توسط استاد راهنما آن تاییدو  

و تحویل آن به  و تایید آن توسط اساتید راهنما و مشاور" تصویب پیشنهادیه پایان نامه"تکمیل فرم  -3

 همراه گزارش پیشینه تحقیق به کارشناس گروه 

پس از تصویب نهایی آن در جلسه دفاع از " تصویب پیشنهادیه پایان نامه"انجام اصلاحات فرم   -4

تایید شده فرم مربوطه توسط اساتید راهنما، مشاور و مدیر گروه و تحویل نسخه مجدد پروپوزال  و تایید 

 ماه پس از تاریخ برگزاری جلسه دفاع پروپوزال حداکثر تا یک به دفتر گروه

اعلام کد رهگیری مربوطه به و ن داک ایراسامانه درج اطلاعات مربوط به پیشنهادیه پایان نامه در  -5

 کارشناس تحصیلات تکمیلی جهت تایید و ثبت پیشنهادیه پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مرحله دفاع از پایان نامه *

و  پیشنهادیه تصویبماه بعد از تاریخ  6حداقل  "اعلام آمادگی دفاعیه "اخذ و تکمیل فرم -1

 تحویل آن به کارشناس تحصیلات تکمیلی امور مالی و تایید آن توسط اساتید راهنما و مشاور و

برای نیمسال اول و نیمسال دوم به  به واحد تحصیلات تکمیلی" اعلام آمادگی دفاعیه")تذکر: ارائه فرم 

می باشد. چنانچه دانشجو بعد از تاریخ های  شهریور 15بهمن و  51تاریخ  حداکثر تاترتیب 

 ذکر شده فرم را تحویل گروه تحصیلات تکمیلی دهد موظف به ثبت نام در نیمسال مربوطه می باشد.(

پایان نامه توسط دانشجو به هر یک از اعضای محترم هیات داوران، پس از نسخه ای از تحویل  -2

 روز قبل از تاریخ دفاع 51ل حداق گروهتصویب اعضای هیات داوران در شورای 

کارشناس توسط هیات داوران و تحویل آن به  و تکمیل آن "دریافت پایان نامه توسط داور"اخذ فرم  -3

 تحصیلات تکمیلی پس از تحویل نسخه ای از پایان نامه به نامبردگان

تحصیلات به  حداقل یک هفته قبل از زمان برگزاری جلسه دفاعیهرائه تاریخ دفاع ا -4

  برگزاری جلسه دفاعنگی برای هتکمیلی جهت هما

 22 حداکثر تا تاریخدوم به ترتیب  لتذکر: زمان دفاع از پایان نامه برای نیمسال اول و نیمسا)

می باشد. چنانچه دانشجو نتواند در این بازه زمانی از پایان نامه خود دفاع کند  آبان 7اسفند و 

 موظف به ثبت نام در نیمسال مربوطه  می باشد.(

 

  مرحله بعد از دفاع *    

مدیر گروه و داور داخلی و  ،ن توسط اساتید راهنما، مشاور آو تایید   "مجوز صحافی "تکمیل فرم  -1

 صیلات تکمیلیتحویل آن به کارشناس تح

 تحصیلات تکمیلی برای انجام صحافی کارشناسدریافت فرم ارزیابی جلسه دفاع از  -2

 ثبت نمره دانشجو در سیستم گلستان توسط استاد راهنما -3

تحصیلات و ارائه کد رهگیری به کارشناس  ایران داک سامانه درج اطلاعات تکمیلی پایان نامه در -4

 تکمیلی

 


