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))مراحل اداري قبل از دفاعيه نهايي دانشجويان كارشناسي ارشد((

.از سايت موسسه و امضا و تاييد آن توسط اساتيد راهنما و مشاور336اخذ فرم :1

).مي باشد: فرم اعالم آمادگي دانشجو جهت دفاع نهايي از پايان نامه336فرم (

.شي دانشجو توسط كارشناس مربوطهمراجعه به آموزش موسسه و بررسي پرونده آموز:2

كارشناسي پيوسته، مدرك كليه مدارك سجلي، اصل مدرك كارداني و كارشناسي ناپيوسته و يا اصل پرونده آموزشي دانشجو بايد شامل(

ا كارت پايان خدمت سربازي از اداره كل نظام وظيفه و يالزممجوز،مقاطع قبلي تحصيلي باشد. در مورد برادرانتحصيلي و ريز نمراتتاييديه 

الزامي مي باشد).

اخذ فرم مربوط به تكميل پرونده و تاييد آموزش. :3

نامه هاي مربوطه جهت تكميل پرونده شخصا بر اخذرا نسبت به الزمدانشجو مي بايست اقدامات تكميل پرونده آموزشيعدم در صورت(

.)عهده گيرد

.به مدير تحصيالت تكميليو فرم تاييد آموزش336رائه فرم و اتحصيالت تكميليمراجعه به بخش:4

داور، توسط اتيدپس از اطمينان مجدد از تاييد استاد راهنماي دانشجو جهت برگزاري دفاع، اس،در بخش تحصيالت تكميليمرحله اينپس از ����

شود.مي ني به دانشجو اطالع رساو روز دفاع تعيين مي گردد و مشخصتخصصي موسسه، يگروه آموزش

هماهنگي  دانشجو با داوران انتخاب شده و تحويل پايان نامه نهايي به آنها.:5

:نكاتي در مورد پايان نامه اي كه به داوران ارائه مي گردد

باشد.به تاييد استاد راهنما رسيده: پايان نامه بايد كامالالف

شامل چكيده فارسي و انگليسي، فهرست مطالب و منابع و وسسه (بر اساس آيين نگارش موجود در سايت م: پايان نامه بايدب

باشد....) تدوين شده

.(نه گالينگور يا صحافي شده).گيردبه صورت پرينت شده با طلق و شيرازه در اختيار داوران قرار بايد: پايان نامهج

اوران، جهت مطالعه ارائه گردد.: پايان نامه مي بايست حداقل يك هفته پيش از برگزاري مراسم دفاعيه به دد

:تذكر
هر گونه كوتاهي در زمينه تحويل پايان نامه ممكن است منجر به كسر نمره دانشجو توسط داوران شود.:1

و زمان دقيق نوبت خود را هماهنگي نمودهداوران ويك روز قبل ازمراسم دفاع مجدداً با اساتيد راهنمامي بايستدانشجو: 2

د.وري نمايآياد

ضروري مي باشد).براي مديريت جلسات(به دليل برگزاري چندين دفاع در يك روز، اين هماهنگي 
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((مراحل اداري روز دفاعيه نهايي دانشجويان كارشناسي ارشد))

تكميل آنها و "قرائت نمره"و فرم "فرم اعالم نمره"نيز فرمهاي و از سايت موسسه 342و 340، 338فرم هاي اخذ.1

.ورت تايپ شدهبه ص

در روز دفاع.گروه مربوطهديربه مارجاع اين فرمها .2

ماهنگي هاي الزم در زمينه ) در موسسه و انجام هحداقل يك ساعت قبل از برگزاري مراسم دفاعيهحضور به موقع (.3

ژكتور و ... وتنظيمات ويدئو پر

))مراحل اداري پس از دفاعيه نهايي دانشجويان كارشناسي ارشد((

حداكثر يك ماه پس از دفاعيه 342درفرم پيشنهادي داوراناصالحاتانجام:1

.342در قسمت انتهايي فرم و اخذ تاييديه آنها و سپس اساتيد راهنما و مشاور ائه پايان نامه اصالح شده به داوران ار: 2

تحصيالت تكميلي موسسه.به مدير342ارجاع فرم : 3

دانشجو.يان نامه از پاچهكتابسري5چاپ : 4

، كتابخانه موسسه، گروه آموزشي موسسه و خود دانشجو مي باشد).رسري به ترتيب مربوط به استاد راهنما، استاد مشاو5( اين 

نكات:
بر اساس آيين نگارش موجود در دانشجوكه لوح فشرده نهايي پايان نامه را موسسه (جناب آقاي نبويان): مسئول انتشاراتالف

را انجام مي دهد.هاچاپ كتابتحويل گرفته و اقدامات مربوط بهوسسه آماده كرده، سايت م

09111758152شماره تماس آقاي نبويان   

نهايي پايان نامه باشد.)��(پايان نامه اي كه تحويل كتابخانه موسسه مي شود بايد حاوي لوح فشرده : ب

.دريافت فرم فارغ التحصيليوه آموزش موسسهبمراجعهو موسسهاخذ كتابها از انتشارات: 5

به بخش.يك جلد كتاب فرم مربوطه و تحويلتاييدجهت تحصيالت تكميليمراجعه به مدير: 6

به مسئول كتابخانه.��و تحويل كتاب حاوي به كتابخانه ، سايت، انبار و ... اخذ امضاها در هر بخشمراجعه : 7

.فارغ التحصيليدريافت گواهيالن (آقاي حسين پور) و به امور فارغ التحصيمراجعه : 8

با سپاس فراوان

مدير تحصيالت تكميلي موسسه آموزش عالي المعي گرگاني


