راهنمای مراحل طرح پروپوزال تا برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه
شروع
اخذ درس پایاننامه در سیستم گلستان
(ترم چهارم)

دریافت نامه استاد راهنما و تحویل آن به واحد
تحصیالت تکمیلی
شروع دوره چهار ماهه
پس از گذشت چهار ماه از تاریخ تصویب نهایی
پروپوزال در جلسه تحصیالت تکمیلی

طرح موضوع پایان نامه با هماهنگی استاد راهنما
(پیش از شروع ترم)
تحویل دو نسخه از پایاننامه به استاد راهنما توسط
دانشجو و اخذ تاییدیه آن همراه با تاریخ

عدم تایید
اخذ تاییدیه موضوع (گزارش پیشینه پژوهش) از
سایت ایران داک

فرم درخواست دفاع باید حد اکثر  51روز قبل از دفاع
به واحد تحصیالت تکمیلی تحویل گردد.

)(www.irandoc.ir

تکمیل فرم درخواست دفاع و تحویل آن به واحد
تحصیلی تکمیلی
(نیمسال اول حداکثر تا  03بهمن ماه)
(نیمسال دوم حد اکثر تا  03شهریور ماه)

تایید
دریافت تاییدیه داوری از اساتید داور و ارائه آن به
انجام اصالحات توسط دانشجو

عدم
تایید

دفتر تحصیالتتکمیلی حد اقل  1روز قبل از جلسه
دفاع

طرح پروپوزال با راهنمایی استاد راهنما
(پیش از شروع ترم)

تایید
اخذ تاییدیه فرم کنترل پرونده آموزشی از واحد آموزش
(ترم سوم)
مراجعه به دفتر تحصیالت تکمیلی جهت تعیین تاریخ
دفاع

تایید
برگزاری جلسه دفاع

پایان

* نصب اطالعیه دفاع (بر اساس فرمت مصوب موسسه) حداقل دو روز قبل از برگزاری جلسه دفاع در محل بورد آموزش ،الزامی است.
* تهیه گزارش پیشرفت پایاننامه (بر اساس فرمت مصوب موسسه) الزامی است.
* نصب نرم افزار ویدئو پروژکتور ( با هماهنگی واحد انفورماتیک موسسه) حداقل یک روز قبل از برگزاری جلسه دفاع الزامی می باشد.

تکمیل فرم تمدید و تحویل آن به واحد

در صورت مراجعه خارج از بازه زمانی

تحصیالت تکمیلی در ترم پنجم

اعالم شده

تحویل فرم تصویب نهایی پروپوزال – فرم پروپوزال -فرم
کنترل پرونده آموزشی -گزارش پیشینه پژوهش به واحد
تحصیلی تکمیلی
(نیمسال اول حد اکثر تا تاریخ  03مهر)
(نیمسال دوم حد اکثر تا تاریخ  03فروردین)

تصویب نهایی فرم پروپوزال در جلسه تحصیالت
تکمیلی
(تاریخ تشکیل جلسه چهار ماه پس از شروع)

