
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دفاع از پروپوزال فرایند  

شکل گیری تیم پژوهش -الف  

 

 استاد راهنما

معرفی اعضای پیشنهادی تیم پژوهش)استاد مشاور وآمار( توسط استاد راهنمابه کارشناس 

 تحصیالت تکمیلی

 (تصویب نهایی عنوانپس از  روز کاری7)حداکثر 
 

 

پذیرش                                                                       پذیرش عدم  

 

 

 

 

 

 

  

تحصیالت تکمیلیکارشناس   

 طرح درخواست اعضای پیشنهادی تیم پژوهش در شورای تحصیالت تکمیلی

 (درخواست استاد راهنماپس از  روز کاری5)حداکثر 

 

هماهنگی جهت برگزاری جلسه شورای تحصیالت تکمیلی    
 

 شروع

 

اعالم مکتوب  با ذکر دالیل به استاد 

 راهنما

 

اعالم مکتوب پذیرش تیم پژوهش به 

 استاد راهنما

هماهنگی بین اعضاء تیم پژوهش 

 توسط استاد راهنما

روز کاری( 5)حداکثر ظرف مدت   

ارجاع دانشجو به اعضاء تیم 

 پژوهش 



دفاع از پروپوزال -ب  

 دانشجو

 

و ارائه به کارشناس تحصیالت  (4)شمارهتکمیل فرم مربوط به درخواست دفاع از پروپوزال

 تکمیلی

و ارائه به کارشناس تحصیالت ( 5)شمارهتکمیل فرم مربوط به تعیین وقت دفاع از پروپوزال

 تکمیلی

توسط استاد و ارائه فرم تکمیل شده و تایید شده  (7)شمارهتکمیل فرم مربوط به پروپوزال

 راهنما به کارشناس تحصیالت تکمیلی

 (تصویب نهایی عنوانپس از  دو ماه )حداکثر

 

 کارشناس تحصیالت تکمیلی

 (8)شمارهداوری پروپوزالتکمیل فرم مربوط به 

 هماهنگی جهت جلسه شورای تحصیالت تکمیلی

 طرح تعیین داوران در جلسه شورای تحصیالت تکمیلی

 (4)بر اساس فرم شمارهداوران تعیین شده به استاد راهنمااعالم مکتوب 
 

 

 دانشجو

 استاد راهنما مورد تاییدنسخه از پروپوزال نهایی  8 پرینت

به  8شماره ارائه یک نسخه پرینت شده از پروپوزال همراه با یک نسخه از فرم تکمیل شده

 داوران 

 هر یک از اعضای تیم پژوهشارائه یک نسخه پرینت شده  از پروپوزال به 

 ارائه دونسخه پرینت شده  از پروپوزال به  همراه فایل الکترونیک به کارشناس تحصیالت تکمیلی

  هماهنگی جهت تعیین تاریخ برگزاری جلسه دفاع با  داوران و کلیه اعضاء تیم پژوهش

 (5)به طور مکتوب در فرم شماره

 

 



 کارشناس تحصیالت تکمیلی

 از دانشجو 5شمارهفرم تحویل 

 وهشژهماهنگی و اطالع تاریخ نهایی به داوران و کلیه اعضاء تیم پ

 از طریق سایت تحصیالت تکمیلیتاریخ تعیین شده اطالع رسانی 

 برگزاری جلسه دفاع در تاریخ تعیین شده

 (6)فرم شمارهثبت اصالحات پیشنهادی در صورتجلسه اصالحات

 بعد از جلسه دفاع ،به استاد راهنما 6فرم شماره ارسال 
 

 دانشجو

 دریافت فایل مربوط به اصالحات از استاد راهنما

 انجام اصالحات پیشنهاد شده در جلسه دفاع از پروپوزال

فایل الکترونیک آن به کارشناس تحصیالت  هارائه یک نسخه از پروپوزال اصالح شده به همرا

 تکمیلی

 (دفاع پروپوزالپس از  روز کاری 7 )حداکثر
 

 

تکمیلیکارشناس تحصیالت   

 ارسال فایل اصالح شده به اساتید داور

 پیگیری  و دریافت تایید نهایی داوران

  (ارسال فایل پس از  روز کاری5 )حداکثر 

 ارسال مستندات مربوطه به معاونت پژوهشی
 

 

 

 

 

 پایان

 

 

 


