
دانشجويان كارشناسي ارشد))تصويب موضوع پروپوزالپيش از((مراحل اداري

از سايت موسسه و امضا و تاييد آن توسط اساتيد راهنما و مشاور.330و 328، 326اخذ فرم :1
نامه كارشناسي ارشد.: تصويب اوليه طرح پيشنهادي پايان326فرم 
كارشناسي ارشد.: طرح پيشنهادي پايان نامه 328فرم 
نامه كارشناسي ارشد.: تصويب طرح پيشنهادي پايان330فرم 

مراجعه فرماييد."آيين نامه ها و فرمها "جهت اخذ فرم ابالغها در سايت موسسه به لينك •

.هاي فوقو ارائه فرميا آموزش مؤسسهمدير گروهمراجعه به :2
مراجعه فرماييد."تحصيالت تكميليگروهمديران "هررشته به لينك مديران گروهجهت آشنايي با •

رساني و به دانشجو اطالعاز پروپزال، توسط مديران گروه تعيين روز دفاع داوران پيشنهادي و پس از اين مرحله ����
شود.مي

به آنها.328هماهنگي دانشجو با داوران انتخاب شده و ارسال فرم :3

مهم:نكات
و اساليدهاي پاورپوينت ارائه بايد كامال به تاييد استاد راهنما رسيده باشد.328ها به ويژه فرم الف: تكميل فرم

بايست حداقل دوروز پيش از برگزاري مراسم دفاعيه به داوران، جهت مطالعه ارائه گردد.مي328ب: فرم 

پاورپوينت،كليات طرح باشد، اساليدهاي : از آنجا كه زمان اختصاص داده شده به هر دانشجو حدود ده دقيقه ميج
(چرايي و چگونگي) را در برگيرد (نياز به ارائه جزئيات نيست).

بايست يك روز قبل ازمراسم دفاع، مجدداً با اساتيد راهنما و داوران هماهنگي نموده و زمان دقيق نوبت د: دانشجو مي
باشد).هنگي براي مديريت جلسات ضروري مي(به دليل برگزاري چندين دفاع در يك روز، اين هماخود را يادآوري نمايد

هاي بايست حداقل يك ساعت قبل از برگزاري مراسم دفاعيه درموسسه حضور داشته باشد و هماهنگيدانشجو مي: ه
الزم را در زمينه تنظيمات ويدئو پروژكتور و ... انجام دهد.

هاي اصالح ها اقدام و فرمپيشنهادي داوران در فرمبايست نسبت به اصالح نكات پس از برگزاري دفاعيه، دانشجو ميو:
شده را مجددا به كارشناس تحصيات تكميلي رشته مرتبط ارائه دهد.



((مراحل اداري پس  از تصويب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد))

داك و -در سايت ايرانپايان نامهپروپوزالو )پيشينه پژوهش عنوان پايان نامه(موضوع پيشنهاديثبت : 1
)از پروپزالهپس از تاييد در جلسه دفاعي(تاييديه .هاياخذ فرم

موضوع پايان نامه در ايران داك اقدام نمايند كليه دانشجويان كارشناسي ارشد موسسه مي بايست نسبت به ثبت
را به كارشناس تحصيالت تكميلي مربوطه ارا ئه دهند."ثبت پايان نامه در ايران داك"و فرم مربوط به

و ثبت در : اخذ فرم ابالغ استاد راهنما و استاد مشاور از سايت موسسه و تكميل آن به صورت تايپ شده2
دبيرخانه مؤسسه.

مراجعه فرماييد."	آيين نامه ها و فرمها "جهت اخذ فرم ابالغها در سايت موسسه به لينك •

الغهاي استاد و ابتأييديه هاي ايرانداك،330و 328، 326هاي مراجعه به آموزش موسسه و ارائه فرم:3
به كارشناس مربوطه.از پروپزال هپس از تاييد در جلسه دفاعي.راهنما و مشاور

مراجعه "كارشناسان تحصيالت تكميلي"جهت آشنايي با كارشناسان تحصيالت تكميلي هررشته به لينك •
فرماييد.

) هر سه ماه پس از تصويب موضوع پايان نامه به كارشناس 334: ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي (فرم 4
تحصيالت تكميلي رشته مربوطه.

": شركت در حداقل، دو جلسه دفاعيه دانشجويان كارشناسي ارشد برگزارشده در دانشگاه و تكميل فرم 5
و ارائه به كارشناس تحصيالت تكميلي رشته "گواهي شركت دانشجويان در جلسات دفاعيه كارشناسي ارشد

مربوطه. 
به لينك مربوطه با "شركت دانشجويان در جلسات دفاعيه كارشناسي ارشدگواهي "جهت اخذ فرم •

همين نام مراجعه فرماييد.  

از مراحل اداري "فايل ماه پس از برگزاري دفاع از پروپوزال)6(حداقل تا زمان برگزاري دفاع نهايي. 6
را از سايت موسسه مطالعه و در اين مدت، نسبت به تكميل پرونده آموزشي خود پيگيريهاي "دفاع نهايي

دهيد.الزم را انجام 

موفق باشيد.


