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   ---------------- كارشناسي ارشد  پايان نامهسير مراحل تصويب تا دفاع از
   --- - ---- -- --- ---- -- --- ---- -- --- ---- اخذ واحد پايان نامه -
   ---- - ---- -- --- ---- -- --- ---- -- --- ---- تصويب پايان نامه -
   -- - ---- -- --- ---- -- --- ---- -- --- ----  زمان انجام پايان نامه -
      -- - --- ----- -- --- ---- -- --- ---- -ع از پايان نامه مراحل دفا-

  
  :روند اخذ، اجرا و سنوات تحصيلي پايان نامة دانشجويان كارشناسي ارشد بشرح زير مي باشد

  
  :اخذ واحد پايان نامه -

دانشجو بايد در انتهاي ترم دوم قبل از انتخاب واحد ترم سوم با توافق استاد راهنماي خود موضوع 
 گروه برساند و انتخاب واحد در ترم سوم منوط به كميته تحصيالت تكميليمه را به تصويب پايان نا

  .باشدميانتخاب و تصويب موضوع پايان نامه 
  

  تصويب پايان نامه  -2
 اخذ فرم پيشنهاد موضوع پايان نامه از تحصيالت تكميلي گروه و تكميل آن با هماهنگي استاد -

  .راهنما
ن نامه و سپس ارجاع فرم پيشنهاد پايان نامة تكميل شده به گروه آموزشي  بررسي موضوع پايا- 4

  . گروهكميته تحصيالت تكميليمربوط جهت طرح در 
  :  تهيه فرم پيشنهاد پايان نامه در پنج نسخه براي-
   دايرة تحصيالت تكميلي براي درج در پروندة آموزشي  -الف 
   استاد راهنما–ب  
   استاد مشاور –ج  
  گروه آموزشي جهت درج در پروندة اطالعات دانشجو –د  
  خود دانشجو  _هـ  

  
   زمان انجام پايان نامه -
 از روند پيشرفت پايان نامـة خـود بـه گـروه          هرماه يك بار   دانشجو بعد از اخذ واحد پايان نامه بايد          -

 مربـوط بـه     يك نمره از نمره پايان نامـه      . آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده گزارش تحويل دهد       
  .انجام درست اين امر است
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 حداكثر سنوات تحصيلي در حالـت عـادي دو سـال و يـا چهـار تـرم تحـصيلي بـراي دانـشجويان             -
  .كارشناسي ارشد مي باشد

براي دانشجوياني كه تا دو سال موفق به گذراندن كليه واحـدها نـشوند در صـورت تأييـد شـوراي          -
  .ر تا يك ترم ديگر قابل تمديد استثتحصيالت تكميلي دانشگاه اين زمان حداك

  
   مراحل دفاع از پايان نامه -
 نامه و  اخذ تأييد كتبي از استاد راهنماي پايان نامه براي مسئول گروه آموزشي مبني بر اتمام كار پايان-

  آمادگي دفاع توسط دانشجو و اطالع كتبي  آن به دايره تحصيالت تكميلي دانشكده
    گروه كميليت تحصيالت دفتر به يك نسخه از پايان نامه براي بررسي رعايت نگارش  تحويل-
 اخذ فرم آمادگي دفاع از پايان نامه  از دايره تحصيالت تكميلي دانشكده و تكميل آن با هماهنگي -

  استاد راهنما، استاد مشاور و مسؤول گروه آموزشي 
   هماهنگي با سالن كنفرانس -
 – استاد مشاور –استاد راهنما ( مه بهمراه يك نسخه از پايان نامه به هيأت داوران  تسليم دعوت نا-

  حداقل ده روز قبل از زمان دفاع )  ممتحن خارجي –ممتحن داخلي 
  .ان قرار گيردگ يك هفته قبل از زمان دفاع بايد اطالعية زمان و مكان دفاع تهيه و در معرض ديد هم-
 يا سيستم هاي مشابه و بهتر Power Point با استفاده از نرم افزار ارائه دانشجو بايد حداقل -

  .صورت گيرد
عدم تنظيم وقت دانشجو باعث نمره .  دقيقه خواهد بود40 الي30 زمان ارائه مطالب توسط دانشجو -

  .خواهد شد منفي
  پس از ارائه مطالب توسط دانشجو هيـأت داوران و حاضـران  سـئواالت خـود را مطـرح خواهنـد                      –

  .كردكه دانشجو بايد پاسخگو باشد
 نمرة دانشجو توسط هيأت داوران تنظيم و بصورت محرمانـه از طريـق گـروه مربـوط بـه آمـوزش                      –

  .ارسال خواهد شد
 ظرف  در صورت قبولي مشروط هيأت داوران، دانشجو بايستي ايرادات احتمالي پايان نامه خود را-

 نسخه به  استاد راهنما، استاد يا اساتيد 7ده خود را در  رفع نمايد و پايان نامة صحافي شمدت يكماه
  .تحويل نمايد) دو نسخه(كتابخانه دانشكده و كتابخانه دانشگاه ، مشاور، تحصيالت تكميلي گروه

  . بعد از انجام مراحل باال دانشجو مي تواند جهت تسويه حساب مراجعه نمايد-


