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  از گروه براساس حوزه مطالعاتی مورد   استاد راهنماانتخاب

 (مدیر گروهعالقه دانشجو)مشورت با 

  یل به و تحودانشجو توسط  صفرشماره کاربرگ تکمیل

 مدیر گروه

  با نظر کمیته تحصیالت تکمیلی گروه استاد راهنماتصویب 

  و تعیین عنوان پایان نامه استاد راهنمامشورت با 

  مدیر گروهو تحویل به تکمیل 

 عنوان تصویب

در کمیته 

تحصیالت 

 تکمیلی

  کاربرگبه همراه گواهی ایرانداک  و یک  شماره  کاربرگ ارسال 

پروپوزال فیزیکی و الکترونیکی( به کمیته نسخه  )یک شماره دو

  کارشناس پژوهشتحصیالت تکمیلی استان توسط 

  در اساتید راهنما و مشاور ثبت عنوان پایان نامه و اسامی

 کارشناس پژوهشارائه گزارش سامانه گلستان براساس 

  ا و ، ابالغ اساتید راهنم سهشماره کاربرگ تکمیل و تحو.یل

 کارشناس پژوهشمشاور توسط 

 پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه تا تصویبمراحل  -1

 طرحنامه

  گرفتن گواهی عدم تکرار عنوان از ایرانداک 

  استاد راهنما و مشاورتنظیم پروپوزال زیر نظر  

  ستاد راهنما و مشاورپس از تایید ا کاربرگ شماره دوتحویل  

 نسخه به اعضای کمیته تحصیالت تکمیلی گروه توسط دانشجو 4در 

 

 انتخاب استاد راهنما و عنوان طرح .1.1

 تصویب

در  پروپوزال

کمیته تحصیالت 

 تکمیلی

 عنوان تصویب

در کمیته  

 استان

 خیر

 خیر

 تصویب پروپوزال .1.1
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از پایان نامه دفاعاجرای طرح تا مراحل  -2  

  اساتید اهنما و مشاورانجام طرح پیشنهادی زیر نظر 

  دانشجو ماه( توسط 3)هر  مدیرگروهبه کاربرگ شماره چهار ارائه 

  نشجوداتوسط  کارشناس پژوهشبه کاربرگ شماره پنج تحویل 

 

  استاد راهنما و مشاوراتمام  نگارش پایان نامه و تایید توسط 

  روهمدیر گو تحویل به دانشجو توسط کاربرگ شماره شش تکمیل 

  تعیین داور توسط کمیته تحصیالت تکمیلی و تحویل کاربرگ شش به

 کارشناس پژوهش

 کاربرگ شماره  و الصاق( کارشناس آموزش)توسط 171گزارش صدور

س کارشناکمیته تحصیالت تکمیلی استان توسط جهت ارسال به  شش

 دفاع و تعیین ناظر یهتایید برای پژوهش

 

و تحویل به داور کارشناس پژوهش توسط کاربرگ شماره هفت تکمیل 

 داخلی و خارجی 

  سطو الصاق به تابلو اعالنات توکاربرگ شماره هشت تکمیل 

جهت اطالع کارشناس پژوهش و تحویل یک نسخه از آن به دانشجو 

 رسانی در سایت )یک هفته قبل از دفاع(

  روز دفاع هیات داورانتوسط کاربرگ شماره نه تکمیل 

  روز دفاع کارشناس پژوهشتوسط شماره ده کاربرک تکمیل 

 

 . اجرای پایان نامه1.1

 تکمیل پایان نامه .1.1

 . برگزاری جلسه دفاع 1.3

 .  جلسه دفاع 1.4

 تایید استان

 .  بعد از جلسه دفاع 1.2

  در صورت نیاز دانشجو توسط کاربرگ شماره یازدهتکمیل 

  یجهت فارغ التحصیل دانشجوتوسط   کاربرگ شماره چهاردهتکمیل 

سقراط -زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد  




