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 ٍُهشَست با استاداى گش 

 ساجغ بِ هَضَعاستاد راهنواّواٌّگی با 

  (با اخز ًظش اص استاد ساٌّوا  )استاد هطاورتؼییي 

  صیش ًظش استاد ساٌّوا ٍ هشاٍس         پزوپوسالتٌظین 

 (تکثیش بِ تؼذاد اػضا گشٍُ)ٍ تحَیل بِ هذیش گشٍُ

 گشفتي گَاّی ػذم تکشاس ػٌَاى اص سایت ایشاى داک 

 ٍُهطشح کشدى پشٍپَصال پیشٌْادی دس شَسای گش 

 

 

 تصَیب شذ

 

 

 

انجام 

 اصالحات

 خیر

 بله

   هطشح کشدى دس شَسای آهَصشی پژٍّشی

 داًشکذُ 

 پژٍّشی 

 

 تاییذ شذ

باصگشت بِ 

 1هشحلِ

 خیش

 بلِ

ثبت ػٌَاى فاسسی ٍ التیي دس صفحِ 

 شخصی داًشجَ دس سیستن گلستاى

 با دستشسی شخصی دس سیستن تاییذ استاد راهنوا 

 گلستاى

 با دستشسی شخصی دس سیستن تاییذ استاد هطاور 

 گلستاى

  تاییذ نهایی کارضناس سیستن گلستاى 

 

  اص کاسشٌاس سیستن گلستاىضواره ثثتدسیافت  

  فزم اتالغیه تصویة هوضوعدسیافت 

 ساٌّوا ٍ هشاٍسصذور احکام اساتیذ  

  اًجام دادى طشح پیشٌْادی صیش ًظش اساتیذ

 ساٌّوا ٍ هشاٍس

  ها3ِّاسائِ فشم گضاسش پیششفت کاس  

  تحَیل ًسخِ تایپ شذُ بشای تاییذ استاداى

 ساٌّوا ٍ هشاٍس 

  پیشٌْاد داٍس تَسط گشٍُ هشبَطِ ٍ صذٍس

 حکن داٍس تَسط آهَصش

 (تَسط داًشجَ)اسسال پایاى ًاهِ بِ داٍس 

 

تاییذتَسط اساتیذ 

 ساٌّوا،هشاٍس ٍ داٍس

اًجام 

 اصالحات

 خیش

 بلِ

 تکویل فشم اػالم آهادگی دفاع 

 َ(فشم)دسخَاست هجَص دفاع تَسط داًشج 

 

 

  اخز هجَص اص تحصیالت تکویلی 

  تکویل فشم تؼییي تاسیخ دفاع صیش ًظش

 اساتیذ ساٌّوا،هشاٍس ٍ داٍس 

  گشفتي تاییذ ًْایی اص هؼاٍى آهَصشی

 داًشکذُ 

  اطالع سساًی اص طشیق سایت ٍ بَسد

 آهَصشی

تزگشاری جلسه 

 دفاع

1 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  دس صَست ًیاص بِ اًجام اصالحات هْلت

 حذاکثش یک هاُ جْت تکویل  اصالحات

  تکویل فشم تاییذ اصالحات  ٍ تاییذ استاد

 ساٌّوا ٍ تحَیل بِ آهَصش

  تا ده روس پس اس دفاع، دانطجو فزصت

دارد گواهی وصول یا پذیزش هقاله را 

جهت احتساب نوزه، ته پژوهص 

 (طبق دستَسالؼول).دانطکذه ارائه نوایذ

 ِتکویل فشم باًک ساختاس اطالػات پایاى ًاه 

  ِتکویل فشم تحَیل ًسخِ ّای پایاى ًاه

یک ًسخِ کتابخاًِ داًشگاُ ٍ سایش هَاسد )

  (CDبش سٍی 

11 

12 

13 

بِ ّوشاُ هذاسک ریل بِ آهَصش صورتجلسه گزوهاسائِ

 :(تَسط هذیش گشٍُ)داًشکذُ 

 یک نسخه اس پزوپوسال کاهل و اهضا ضذه .1

 گواهی اصالت اثز .2

 گواهی عذم تکزار عنواى اس سایت ایزانذاک .3

رساله استاد راهنوا / تطثیق تعذاد پایاى ناهه .4

 هطاتق تا دستور العول 

ّفتِ قبل اص تشکیل جلسِ شَسای تحصیالت 1حذاقل )

 (تکویلی داًشکذُ 
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