جهت انجام امور مربوط به پایان نامه ضروریست :
الف) انتخاب موضوع و اساتیذ راهنما و مشاور :
 - 1فشم اًتخاب هَضَع ٍ اساتیذ ساٌّوا ٍ هطاٍس سا دسیافت ًوَدُ ٍ سپس تا ساٌّوایی اساتیذ ّیات علوی داًطگاُ پیام ًَس تا حذاقل
هشتثِ استادیاسی ٍ داسای هذسک دکتشای تخصصی دس سضتِ هشتَعِ ،فشم سا تکویل ٍ سپس جْت عشح دس ضَسای تخصصی تِ
تحصیالت تکویلی اسائِ ًواییذ .فشم ضواسُ 1
ب) ثبت موضوع مصوب شورا در سایت پیشینه  ،جهت تکراری نبودن موضوع :
 - 2پس اص تصَیة هَضَع دس ضَسا ٍ اعالع سساًی اص سَی تحصیالت تکویلی هشکض ّوذاى ،داًطجَیاى هی تایست عٌَاى تصَیة
ضذُ سا جْت تکشاسی ًثَدى هَضَع ،دس سایت
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ثثت ًوَدُ ٍ جَاب آًشا اص آدسس ایویل

ًوایي .
د
خَد دسیافت ٍ یک ًسخِ اص آى سا تِ تحصیالت تکویلی اسائِ
توجه  :دس صَستی کِ هطاتِ هَضَع پایاى ًاهِ اًتخاتی دس سایت پیطیٌِ ایشاى داک ٍجَد داضتِ تاضذ هی تایست جَاتیِ آى تِ تاییذ
اساتیذ ساٌّوا ٍ هطاٍس تشسذ .دس غیش ایي صَست هَضَع پزیشفتِ ًوی گشدد.

ج) تکمیل فرم پروپوزال:
 - 3سپس فشم خام پشٍپَصال (پیطٌْادُ) سا اص سایت

هَسد ًیاص 
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 اص قسوت تحصیالت تکویلی  فشم ّای

فشم پیطٌْادی پایاى ًاهِ (پشٍپَصال) سا دسیافت ٍ تا ًظش اساتیذ ساٌّوا ٍ هطاٍس ( تِ اهضای ایطاى سسیذُ تاضذ) آى

ًوایي  .فشم ضواسُ 2
د
سا تکویل ٍ جْت عشح دس ضَسای تخصصی تِ تحصیالت تکویلی اسائِ
 - 4پس اص تصَیة پشٍپَصال دس ضَسا ٍ اعالع سساًی اص سَی تحصیالت تکویلی هشکض ّوذاى تِ داًطجَیاى ،هی تایست عٌَاى

پشٍپَصال تصَیة ضذُ سا دس سایتThesis. irandoc.ac.ir

دس قسوت ثثت پیطٌْادُ ثثت ًوَدُ ٍ کذ سّگیشی

(هشحلِ اٍل) سا اص ایویل خَد دسیافت ٍ تِ ٌّگام تشسسی قثل اص دفاع تا سایش هذاسک خَد تِ تحصیالت تکویلی تحَیل دُ ىد .
 - 5پس اص تصَیة پشٍپَصال ٍ صذٍس اتالغ جْت اساتیذ ساٌّوا ٍ هطاٍس اص سَی داًطگاُ  ،داًطجَیاى تش اساس ضیَُ ًاهِ تذٍیي
پایاى ًاهِ هَجَد دس سایت
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اقذام تِ ًگاسش پایاى ًاهِ خَد ًوایٌذ.

توجه  :داًطجَیاى حذاقل  3هاُ پس اص تاسیخ تصَیة پشٍپَصال ٍ اعالع سساًی اص سَی تحصیالت تکویلی هشکض ّوذاى  ،هی تَاًٌذ اص
پایاى ًاهِ خَد دفاع ًوایٌذ.
توجه  :داًطجَیاى پژٍّص هحَس(داًطجَیاًی کِ هی تایست پایاى ًاهِ تگزساًٌذ) قثل اص اًتخاب ٍاحذ پایاى ًاهِ هی تایست کلیِ دسٍس
سشفصل سضتِ خَد سا گزساًذُ ٍ سپس اقذام تِ اًتخاب پایاى ًاهِ ًوایٌذ.اگش داًطجَیاى دس ّواى ًیوسال کِ پایاى ًاهِ سا اًتخاب ًوَدُ
اًذ ،هَفق تِ دفاع اص پایاى ًاهِ ًگشدًذ هی تایست دس ًیوسال ّای تعذ هجذدا تِ اخز پایاى ًاهِ (تِ تعذاد صفش ٍاحذ) اقذام ًوایٌذ.

د) مراحل قبل از دفاع:
 - 6تشای اًجام اهَس هشتَط تِ تشگضاسی جلسِ دفاع  ،داًطجَیاى هَظفٌذ یک هاُ قثل  ،تا دس دست داضتي هذاسک صیش جْت تشسسی
تِ تحصیالت تکویلی حضَساً هشاجعِ ًوایٌذ.
الف)یک ًسخِ پایاى ًاهِ جْت اسایِ تِ استاد داٍس
ب) یک ًسخِ هقالِ چاج ضذُ تش اساس دستَسالعول ضواسُ /7/10139د هعاًٍت هحتشم پژٍّطی داًطگاُ  ،تشای داًطجَیاًی کِ
هتقاضی یک ًوشُ هشتَط تِ پایاى ًاهِ هی تاضٌذ.
تذیْی است دس صَستی کِ داًطجَیاى هتقاضی دسیافت ً 1وشُ هشتَط تِ هقالِ چاج ضذُ ًثاشًذ ًوشُ پایاى ًاهِ ا یضاى اص  19هحاسثِ
ضذُ ٍلیکي تایستی حتواً هقالِ هستخشج اص پایاى ًاهِ خَد سا تِ داًطگاُ اسائِ ًوایٌذ.
ج) فشم اعالم کفایت اص پایاى ًاهِ ،تِ اهضای اساتیذ ساٌّوا ٍ هطاٍس سسیذُ تاضذ .فشم ضواسُ 3
د) فشم گَاّی ضشکت دس جلسات دفاع سایش داًطجَیاى دس هشکض ّوذاى (حذاقل سِ هَسد) فشم ضواسُ 4
ّـ) جَاب سایت پیطیٌِ  ،جْت تکشاسی ًثَدى هَضَع
ٍ) پشیٌت کذ سّگیشی پیطٌْادُ اص سایت ایشاى داک
توجه  :داًطجَیاى هی تایست جْت دفاعً ،سثت تِ تْیِ پاٍسپَیٌت ٍ ًیض «اعالعیِ» تشگضاسی جلسِ دفاع اقذام ًوایٌذ.فشم ضواسُ 5

توجه  :داًطجَیاى گشاهی ضشٍسیست قثل اص دفاع ًسثت تسَیِ تذّی ضْشیِ خَد اقذام ًوایٌذ.
د) مراحل بعذ از دفاع:
 - 7پس اص تشگضاسی دفاع  ،داًطجَیاى هَظفٌذ ًستت تِ ٍیشایص ٍ اصالحات اقذام ًوا یىد  ,پایاى ًاهِ ٍیشایص ضذُ ی صحافی ًطذُ
سا ّوشاُ فشم «تصحیحات کویتِ دفاع» (اهضا ضذُ تَسظ اساتیذ ساٌّوا  ،هطاٍس ٍ داٍس ) تِ هذیش گشٍُ خَد تحَیل دُ ىد .
ٍ دس صَست تاییذ هذیش هحتشم گشٍُ ،اقذام تِ صحافی ًوایٌذ .فشم ضواسُ 6
ی فشم ّای ضواسُ ( 7 ٍ 6جوعاً  3تشگ) سا اص سایت داًطگاُ پیام ًَس هشکض ّوذاى دسیافت ٍ ًسثت
 - 8داًطجَیاى پس اص ایي ،تایست
تِ تحَیل اقالم رکش ضذُ دس آى  ،اقذام ًوایٌذ .فشم ضواسُ 8 ٍ 7
ٍسظ ٍاحذ تحصیالت تکویلی داًطگاُ
یادآٍسی هْن :تحَیل اقالم هشتَط تِ کتاتخاًِ هلــی ٍ کتاتخاًِ ساصهاى هشکضی(کتاتخاًِ دیجیتال) ت
پیام ًَس هشکض ّوذاى اًجام هی پزیشد.
- 9داًطجَیاى هی تایست فایل پایاى ًاهِ ٍ هقالِ خَد سا تش سٍی سیستن گلستاى اسسال کسدُ ٍ تَسظ کاستش اسضذ هشکض ًیض تاییذ گشدد.
فشم ضواسُ 9
- 10پس اص دفاع  ،هی تایست عٌَاى پایاى ًاهِ سا دس سایت
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 Thesis.دس قسوت ثثت پایاى ًاهِ ثثت ًوَدُ ٍ

کذ سّگیشی (هشحلِ دٍم) سا اص ایویل خَد دسیافت ٍ تِ ٌّگام تشسسی پشًٍذُ فشاغت اص تحصیل خَد تِ تحصیالت تکویلی تحَیل دٌّذ.
فشم ضواسُ 10

