مراحل تصویب موضوع تا دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
 -1انتخاب یک یا چند موضوع مورد عالقه پس از رایزنی مقدماتی با گروه آموزشی و اساتید مورد نظر در باب
موضوع و استاد راهنمای مناسب.
تبصره  : 1دانشجو مکلف است از ظرفیت اساتید راهنمای انتخابی از ایشان کسب اطالع کند.
)مسئولیت این امر بر عهده اساتید راهنما می باشد(.
تبصره  : 2تا قبل از اخذ واحد پایان نامه ،فرم تعیین استاد راهنما توسط دانشجو بایستی تکمیل و به تحصیالت
تکمیلی موسسه تحویل شده و پاسخ تحصیالت تکمیلی نیز اخذ شده باشد.
تبصره  : 3شروع فرآیند انتخاب موضوع پایان نامه باید درترم دوم و اخذ واحد پایان نامه پس از تایید تحصیالت
تکمیلی در ترم سوم توسط دانشجو صورت گیرد.
 -2ارائه موضوع پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد به مدیریت گروه در قالب فرم تعیین استاد راهنما
تبصره  :دانشجو موظف است با مراجعه به سایت ، www.irandoc.ac.irکلید واژه های مربوط به عنوان
پایان نامه را جستجو نماید تا از عدم تکراری بودن موضوع اطالع یابد.
 -3اطالع از تایید عنوان پیشنهادی حداکثر پس از یک هفته از مدیر گروه .
 -4تنظیم پروپوزال " فرم پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد" با نظر استاد راهنما
تبصره  : 1دانشجو موظف است تمامی صفحات  ،بندها و فرم ها را تکمیل و تحویل گردد.
تبصره  : 2دانشجو موظف است آخرین حکم کارگزینی اساتیدی که از خارج از موسسه بر می گزیند را همراه
با پروپوزال تحویل دهد.
 -5ارائه  3نسخه پروپوزال به مدیر گروه جهت طرح در شورای آموزشی گروه .
 1 نسخه با امضای اصل برای مدیر گروه جهت بایگانی در گروه.
 1 نسخه برای اساتید راهنما
 1 نسخه با امضای اصل برای تحصیالت تکمیلی
تبصره  : 1دانشجو موظف است پس از حداکثر دو هفته از تصویب یا عدم تصویب پروپوزال خود اطالع یابد.

تبصره  : 2در صورت عدم تصویب پروپوزال  ،دانشجوموظف است بامراجعه به مدیریت گروه  ،حهت تحویل و
رفع اشکاالت مطرح شده اقدام نماید.
 -6شروع تحقیقات پس از اطالع از تاریخ تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی
 -7ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه به استاد راهنما و مدیر گروه.
تبصره  :دانشجو موظف است قبل از دفاع پایان نامه خود حداقل در  3دفاع شرکت نماید .
 -8پس از پایان تحقیق ،تکمیل فرم آمادگی دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد
تبصره : 1تاریخ پیشنهادی استاد راهنما قید شده در فرم درخواست تشکیل جلسه دفاع حداقل یکماه پس از
تاریخ درخواست باشد.
تبصره : 2دانشجو ملزم است پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه خود را پس از تایید مدیر گروه
جهت صدور مجوز نهایی قبل از دفاع به تحصیالت تکمیلی تحویل دهد .دانشجو کلیه مقاالت مستخرج از
پایان نامه کارشناسی ارشد خود را باید با نام واحد محل تحصیل ارائه نماید.
تبصره : 3دانشجو حداکثر سه ماه بعد از تاریخ دفاع میتواند چاپ سایر مقاالت مستخرج از رساله خود را تا
سقف  2نمره به امور پایان نامه ها ارائه دهد.
 -9کسب اطالع از زمان و مکان دقیق دفاع از دفتر تحصیالت تکمیلی
پس از دفاع :
 -10اصالح ایرادات مطرح شده درجلسه دفاع با تایید اصالحات پس از دفاع با امضای داوران پس از حداکثر
 1ماه از تاریخ دفاع و قبل از اقدام برای فارغ التحصیلی
 -11تحویل یک جلد صحافی شده از پایان نامه به همراه سی دی حاوی فایلهای  wordو  pdfپروژه و فایل
 pptمربوط به ارائه پروژه و مقاالت مستخرج از پایان نامه به مدیر کل تحصیالت تکمیلی و یک سری نیز
برای استاد راهنما

.

