بسمه تعالی

رونذ انتخاب و انجام پایاى ناهه کارشناسی ارشذ
1

اوتخاب ياحذ پایان وامٍ در سمان اوتخاب ياحذ

2

تعییه عىًان پایان وامٍ
(تماس تا استاد راَىمای مًرد وظز ي صحثت ايلیٍ)

توجه :تواهی فرهها و برگه های هورد نیاز در سایت هوسسه و در قسوت تحصیالت تکویلی هوجود هی باشذ.

تُیٍ پزيپًسال سیز وظز استاد راَىما تز اساس
3

«فزم پیشىهاد پایان وامه کارشىاسی ارشد»

4

دفاع اس پزيپًسال در تاریخ تعییه شذٌ

خیز

تصًیة
پزيپًسال

بلی
5

«دستًرالعمل وگارش پایان وامه کارشىاسی ارشد»

«بزگه درخًاست بزگزاری جلسه دفاع پایان وامه کارشىاسی ارشد»
تحًیل پزیىت پایاوىامٍ تٍ َمزاٌ مستىذات مًرد ویاس تٍ تحصیالت تکمیلی ،تحًیل وسخٍ ای اس آن
تُمزاٌ دعًت وامٍ تٍ استادان ممتحه ي پیگیزی ي َماَىگی تا ایشان جُت شزکت در جلسٍ دفاع

دفاع اس پایان وامٍ در تاریخ تعییه شذٌ مطاتق تا ومًوٍ پايرپًیىت مًسسٍ

9

قبًلی پایان وامه

قبًلی پایان وامه

بدين اصالحات

با اصالحات جزئی

10

12

اوجام تحقیقات السم جُت تٍ سزاوجام
رساوذن پایان وامٍ سیز وظز استاد راَىما

درصًرت تاییذ استاد محتزم راَىما ،پیگیزی تکمیل فزم:

7

11

حذف ي اضافٍ ویمسال تعذ در صًرت ویاس
تٍ يقت تیشتز

وگارش پایان وامٍ تزاساس

6

8

«تمدید پایان وامه» حذاکثز تا سمان

عدم پذیزش
پایان وامه–دفاع مجذد در
صًرت تاییذ کمیتٍ دفاع

اوجام اصالحات ي ارایٍ تاییذیٍ آن تٍ تحصیالت تکمیلی

ارائٍ تقاضای استفادٌ اس مُلت تعییه شذٌ جُت ارایٍ مقالٍ ( ISIحذاکثز 5ماٌ اس تاریخ دفاع)

مزاجعٍ تٍ کتاتخاوٍ جُت َماَىگی تزای کسة مجًس صحافی پایان وامٍ ي اوجام مزاحل Iran-Doc

13

ثثت ومزٌ پایان وامٍ در ادارٌ آمًسش

توضیحات تکویلی رونذ انتخاب و انجام پایانناهه کارشناسی ارشذ:

هرحله اول :داوشجً مًظف است تزاساس چارت پیشىُادی گزيٌ مزتًطٍ در ویمسال تعییه شذٌ ي درتاسٌ اوتخاب ياحذ ،پایان
وامٍ را اوتخاب ومایذ( .السم تٍ یادآيری می تاشذ کٍ تعذاد ياحذَای اوتخاتی داوشجً در َز ویمسال می تایست بیه  8الی 12
ياحذ تاشذ).
هرحله دوم :داوشجً می تًاوذ تزاساس ظزفیت اساتیذ محتزم راَىما ي تزاساس سمیىٍ پژيَشی ایشان ،استاد راَىمای پایان
وامٍ خًد را اس اساتیذ داوشگاٌ خايران ي یا تا صالحذیذ گزيٌ اس اساتیذ مجزب ي شایستٍ سایز داوشگاٌ َای ایزان اوتخاب ومایذ.
هرحله سوم :پزيپًسال پیشىُادی می تایست تز اساس فزمت ارایٍ شذٌ در سایت مًسسٍ ي در قسمت تحصیالت تکمیلی
ارایٍ شًد«( .فزم پیشىهاد پایان وامه کارشىاسی ارشد» )
هرحله چهارم :داوشجً مًظف است تا وظز استاد محتزم راَىما ي گزيٌ مزتًطٍ ي تا َماَىگی تا تحصیالت تکمیلی در تاریخ
تعییه شذٌ اس پزيپًسال خًد دفاع کىذ ي « فزم پیشىهاد پایان وامه کارشىاسی ارشد » کٍ تٍ تاییذ استاد راَىما ي داير
رسیذٌ است را تٍ تحصیالت تکمیلی تحًیل دَذ.
هرحله پنجن :درصًرت عذم دفاع اس پایان وامٍ در ویمسال مًرد وظز ،داوشجً می تایست تا تکمیل فزم «تمدید پایان وامه» ي
ارایٍ آن تٍ ادارٌ آمًسش تا قثل اس حذف ي اضافٍ ویمسال تعذ ،پایان وامٍ را تزای ویمسال تعذ تمذیذ ومایذ ،در غیز ایىصًرت
ياحذ پایان وامٍ حذف شذٌ ي کلیٍ مزاحل می تایست مجذدا اوجام گزدد( .السم تٍ یادآيری است کٍ تزاساس آییه وامٍ آمًسشی
تحصیالت تکمیلی سىًات مجاس تحصیلی تزای داوشجًیان کارشىاسی ارشذ حذاکثز  4ویمسال می تاشذ).
هرحله ششن :پایان وامٍ می تایست تز اساس دستًرالعمل وگارش ارایٍ شذٌ در سایت مًسسٍ ي در قسمت تحصیالت تکمیلی
وًشتٍ ي ارایٍ شًد«(.دستًرالعمل وگارش پایان وامه کارشىاسی ارشد »).
هرحله هفتن  :در صًرت آمادگی داوشجً جُت دفاع اس پایان وامٍ ،پیگیزی تکمیل فزم

«بزگه درخًاست بزگزاری جلسه

دفاع پایان وامه کارشىاسی ارشد » تز عُذٌ داوشجً می تاشذ.
هرحله هشتن :پس اس تعییه اساتیذ ممتحه داخلی ي خارجی داوشجً می تایست وسخٍ ای اس پزیىت پایان وامٍ خًد را تُمزاٌ
دعًت وامٍ تٍ استادان ممتحه تحًیل دَذ ي َماَىگیُای السم جُت شزکت در جلسٍ دفاع را اوجام دَذ.
هرحله نهن :داوشجً می تایست در تاریخ تعییه شذٌ اس پایان وامٍ خًد دفاع ومایذ .در جلسٍ دفاع عاليٌ تز پایان وامٍ ،داوشجً
مًظف است مقاالت علمی مىتشز شذٌ خًد تٍ َمزاٌ تاییذیٍ َای ارایٍ ي یا چاج آوُا را جُت کسة ومزٌ مزتًط تٍ مقاالت تٍ
اساتیذ حاضز در جلسٍ دفاع تحًیل ومایذ.
هرحله دهن  :درصًرتی کٍ وظز َیات دايران مثىی تز اعمال اصالحات در پایان وامٍ تاشذ ،داوشجً مًظف می تاشذ در مذت
سمان تعییه شذٌ اصالحات مذکًر را اوجام دادٌ ي تٍ وظز استاد مًرد وظز (راَىما یا ممتحه) تزساوذ ي تاییذیٍ آن را تٍ
تحصیالت تکمیلی ارایٍ ومایذ .در غیز ایىصًرت ومزٌ ایشان تٍ ادارٌ آمًسش گشارش وخًاَذ شذ.
هرحله یازدهن  :داوشجً می تًاوذ اس مُلت تعییه شذٌ (حذاکثز 5ماٌ اس تاریخ دفاع) جُت ارایٍ تاییذیٍ چاج مقالٍ  ISIخًد
استفادٌ ومایذ( .یادآيری :تاریخ فارغ التحصیلی داوشجً تاریخ دفاع اس پایان وامٍ می تاشذ).
هرحله دوازدهن  :داوشجً می تایست تا مزاجعٍ تٍ کتاتخاوٍ َماَىگی السم جُت صحافی پایان وامٍ را اوجام دَذ .در ایه
مزحلٍ داوشجً تایذ تمامی مقاالت مىتشز شذٌ خًد را ویش تٍ َمزاٌ گًاَی َای مزتًطٍ تٍ کتاتخاوٍ تحًیل ومایذ ي َماَىگی
السم جُت اوجام مزاحل  Iran-Docرا اوجام دَذ ي تاییذیٍ کتاتخاوٍ جُت ثثت ومزٌ را تٍ ادارٌ آمًسش تحًیل دَذ.

