مراحل انجام کار پروژه تحقیقاتی ( پایان نامه )
کارشناسی ارشد
دانشجویان عزیز جهت انجام پروژ] تحقیقاتی (پایان نامه ) مراحل زیر باید به ترتیب طی شود
نکته  :قبل از انتخاب موضوع باید از وجود استاد راهنما ی مورد نظر خود اطمینان حاصل نمایند

اـ فرم پیشنهاد عنوان(صفر ) ( از گروه تهیه شود )
الف

عنوان پایان نامه به همراه استاد راهنما قید شود

( 3نسخه )

ب

اساتید گروه بر روی عنوان اظهار نظر نمایند

ج

عنوان پایان نامه دا نشجو در شورای گروه مطرح عنوان یا تصویب یا اصالح یا رد می گردد ،در صورت ردمراحل مجددأ طی
می گردد

 2ـ صورت جلسه شورای گروه در خصوص تأ ئید عنوان پایان نامه (از گروه تهیه شود )
الف
ب

تهیه فرم صورت جلسه شورا وبه امضا ء اعضای شورای گروه حاضر درجلسه وتأ ئید مدیر گروه برسد ( 2نسخه )
یک نسخه به همراه نامه مدیر گروه به تحصیالت تکمیلی ارسال می گردد ـ یک نسخه در پرونده دانشجو بایکا نی می شود.

 3ـ تهیه طرح تحقیقاتی پایان نامه ( پروپوزال ) (از سایت تحصیالت تکمیلی تهیه شود )
الف ) تهیه پروپوزال طبق فرمت سایت تحصیالت تکمیلی زیر نظر اساتید راهنما ومشاور وتصویب در گروه در  3نسخه تکثیر
می گردد تا اساتید گروه درمورد آن نظر بدهند
ب ) اصالحات مطرح شده توسط اساتید گروه  ،طبق نظر استاد راهنما ومشاور  ،توسط دانشجو انجام می شود
ج ) استاد راهنما نامه ای مبنی بر انجام اصالحات پروپوزال به گروه ارائه می دهد
د ) دونسخه طبق فرمت زیر از پروپوزال تهیه گردد.
1

نسخه اول اسم دانشجو بهمراه استادراهنما ومشاور و....قید وبه امضاء آنها می رسد

2

نسخه دوم بدون اسم دانشجو و اساتید

3

صفحه آخر پروپوزال به امضاء اعضای شورای گروه (کسانی که پروپوزال را داوری کرده اند ) باید برسد

4

تهیه پروپوزال به صورت WORDو  PDFبرروی CD

5

تائیدیه استاد راهنما ( به منظور برطرف کردن اشکاالت پروپوزال توسط دانشجو)

6

امضاء صورت جلسه پیش دفاع از پروپوزال توسط استادراهنما ومشاور وداوران ومدیر گروه ( از گروه تهیه شود)

ه ـ تمامی مدارک فوق توسط گروه به همراه نامه مدیر گروه به تحصیالت تکمیلی ارسال می گردد

 4ـ ارزشیابی پروپوزال توسط کمیته فنی تحصیالت تکمیلی (دادن امتیازبه پروپوزال )
 1ـ پروپوزال در تحصیالت تکمیلی  2ـ در کمیته اخالق بررسی می شود (یکی از سه حالت زیر ارزشیابی به آن اختصاص می یابد)

1

تصویب ـ (دانشجو بانظر اساتید خود به کار اجرایی خود ادامه می دهد)

2

تأئید به شرط اصالح ـ ( دانشجو باید پروپوزال خود رابانظر اسا تید اصالح نماید  ،دانشجو موظف است از مرحله (3ج) به
بعد رامجددأ انجام دهد)

3

رد ـ ( درصورتی که عنوان تغییر کرد دانشجو کلیه مراحل رااز مرحله ( )1مجددأطی نماید ودر صورتی که عنوان تغییر
نکرد از مرحله(  ) 3مجددأ مراحل را طی کند )

 5ـ بعد از ارزشیابی پروپوزال توسط کمیته فنی تحصیالت تکمیلی
الف

ارائه گزارش سه ماهه توسط دانشجو (طبق فرمت تحصیالت تکمیلی )

ب

تأئید آن توسط استاد راهنما ومشاور

ج

ارسال آن به همراه نامه مدیر گروه به تحصیالت تکمیلی
6ـ مراحل انجام کار پیش دفاع از پایان نامه

1

ارائه نامه استاد راهنما مبنی بر آمادگی دانشجو برای انجام پیش دفاع

2

تعیین داور داخلی توسط مدیر گروه

3

ارائه یک نسخه کامل از پایان نامه( طبق فرمت دانشگاه ) به استاد داور داخلی توسط دانشجو

4

تعیین وقت پیش دفاع درگروه با هماهنگی اساتید راهنماومشاور وداور توسط دانشجو

5

هماهنگی با کارشناس آموزش گروه برای تعیین فضای پیش دفاع

6

اصالح اشکاالت مطرح شده توسط استاد داور داخلی با نظر استاد راهنما

7

ارائه نامه توسط استاد راهنما مبنی بر رفع اصالحات وآمادگی برای دفاع

8

تهیه فرم پیش دفاع وامضاء اساتید حاضر درجلسه و تائید مدیر گروه

9

تهیه پایان نامه به صورت WORDو  PDFبرروی  CDوتکثیر تعداد نسخه مورد نیاز تحصیالت تکمیلی

11

ارسال ازگروه بصورت اتوماسیونی به تحصیالت تکمیلی جهت انجام دفاع

 7ـ تعیین وقت دفاع در تحصیالت تکمیلی
1

ارائه یک نسخه پرینت پایان نامه (مطابق فرمت تحصیالت تکمیلی)

2

اصل صورتجلسه پیش دفاع و ارائه نامه مدیرگروه (این بخش توسط گروه انجام می شود)

3

ارائه یک مقاله مستخرج از پایان نامه (باید صفحه اول مقاله وتوضیحات نام دانشجو نویسنده ذکر شده باشد :برگرفته از

پایان نامه دانشجویی)
4

ارائه برگه مجوز دفاع (از اداره آموزش )

5

ارائه گواهی پذیرش و/یا وصول مقاله از یک مجله علمی ـ پژوهشی (ورودی های  09به بعد ارائه گواهی پذیرش مقاله
الزامی است)

6

ارائه فرم تاًئیدیه شرکت درجلسات دفاع از پایان نامه

7

هماهنگی با کارشناسان تحصیالت تکمیلی جهت رزوسالن وهماهنگی با اساتید راهنما  ،مشاور وداوران

8

نصب اطالعیه دفاع نهایی از پایان نامه دربٌرد

8ـ تسویه حساب درتحصیالت تکمیلی ( بعد ازدفاع )
1

ارائه نامه استاد راهنما مبنی برانجام اصالحات مطروحه درجلسه دفاع ( از طریق اتوماسیون )

2

ارائه فرم اصالحات تأئیدشده توسط اساتید به دفتر تحصیالت تکمیلی

3

ارائه  2عدد  CDکه یکی از آنها دارای فایل پایان نامه ودیگری فایل پایان نامه ومقاله هردوبافرمت PDF,word

4

ارائه کد رهگیری از سایت مرکز اطالعات به آدرس :

5

رنگ پایان نامه کارشناسی ارشدبرای گروه باید با هماهنگی کارشناس گروه باشد
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