فرایند ارایه پیشنهاده تا دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
(توسط مدیرگروها و اساتید)

تدوین پیشنهاده:
 .1اًتخاب اػتاد ساٌّوا
 .2تؼلین پیـٌْادُ تِ هذیش گشٍُ تَػط داًـجَ
 .3تصَیة پیـٌْادُ دس جلؼِ ؿَسای گشٍُ (تاسیخ تصَیة گشٍُ هالن تعیي صهاى اًتظاس تشای دفاع
اػت ،حذالل ؿؾ هاُ)
 .4داًـجَ الصم اػت تشای اػتعالم عٌَاى پیـٌْادُ تِ ػایت  pishine.irandoc.ac.irهشاجعِ وشدُ
ٍ گضاسؽ پیـیٌِ پظٍّؾ خَد سا تحَیل گشٍُ دّذ.
 .5پغ اص تاییذ پیـٌْادُ تَػط ؿَسای تحصیالت تىویلی الصم اػت داًـجَ اص طشیك ػایت
 Sabt.irandoc.ac.irپیـٌْادُ خَد سا ثثت ًوایذ.

دفاع از پایان نامه:
 .1تىویل ٍ اسػال فشم وفایت پایاى ًاهِ تِ اداسُ آهَصؽ پغ اص اهضای هذیش گشٍُ ٍ اػتاد ساٌّوا ،تَػط
داًـجَ
 .2دسخَاػت تـىیل جلؼِ دفاع پایاى ًاهِ اص اػتاد ساٌّوا ٍ هـاٍس ٍ هذیش گشٍُ تَػط داًـجَ
 .3تعیي داٍساى جْت حضَس دس جلؼِ دفاعیِ تَػط هذیش گشٍُ
 .4تحَیل یه ًؼخِ اص پایاى ًاهِ تِ ّوشاُ فشم اسصؿیاتی تِ داٍس تعییي ؿذُ تَػط داًـجَ
ّ .5واٌّگی تا دفتش وٌتشل والع ّا جْت سصٍ اتاق تشای تشگضاسی جلؼِ دفاع ٍ اعالم آى تِ اػاتیذ تَػط
داًـجَ
صذٍس دعَتٌاهِ حضَس دس جلؼِ دفاعیِ تِ اػاتیذ ساٌّوا  /هـاٍس  ٍ /داٍس تَػط هعاًٍت آهَصؿی ٍ تحَیل
آى تَػط داًـجَ تِ اػاتیذ

 .6اطالع سػاًی تشگضاسی جلؼِ دفاع دس تاتلَی اعالًات داًـىذُ
 .7اسائِ همالِ پزیشفتِ ؿذُ هؼتخشج اص پایاى ًاهِ اص هجالت هعتثش علوی  /پظٍّـی تَػط داًـجَ
 .8دٍ ّفتِ لثل اص دفاع پایاى ًاهِ الضاهی اػت توام هتي پایاى ًاهِ داًـجَیاى دس ػاهاًِ ّواًٌذ جَ تَػط
اػاتیذ اػتعالم گشدد.

فرایند استعالم سامانه همانندجو:
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اتتذا ٍاسد ػایت http://tik.irandoc.ac.ir
ٍسٍد
سایاًِ ػاصهاًی ٍ گزس ٍاطُ سا ٍاسد وشدُ
دس خَاػت تاصُ
ًَع دسخَاػت :پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ سا اًتخاب وشدُ ٍ دس لؼوت ًَع هتي اسػالی :هتي
واهل یه پایاى ًاهِ سا اًتخاب وٌیذ.
عٌَاى  Wordپایاى ًاهِ سا تٌَیؼیذ  ،دس لؼوت هتي تشای ّواًٌذ جَیی هتي واهل پایاى ًاهِ
تاسگزاسی ؿَد ( .تشای فعال ؿذى گام تعذی تَجِ فشهاییذ هىاى ًوا دس لؼوت عٌَاى هتي
تگزاسیذ)
ًَع پشداخت وِ داًـگاُ غیش دٍلتی -غیش اًتفاعی خیام اًتخاب گشدد ٍ تعذ دووِ رخیشُ سا
ولیه وٌیذ.

تشای دیذى تواهی هتي ّواًٌذ ػاصی ول پایاى ًاهِ دیذى ًتیجِ سا ولیه وٌیذ ٍ تشای هـاّذُ دسصذ
ّواًٌذ ػاصی فایل  pdfدسیافت هذسن سا داًلَد وٌیذ.
 .7تىویل فشم اسصؿیاتی پایاى ًاهِ ٍ صَستجلؼِ تشگضاسی دفاع پایاى ًاهِ تَػط داًـجَ دس پایاى
دفاع .
الصم تِ روش اػت وِ ًوشُ همالِ اسائِ ؿذُ دس ّواى جلؼِ تایؼتی ثثت گشدد .پغ اص اًجام
اصالحات تَػط داًـجَ ،فشم اسصؿیاتی پایاى ًاهِ ٍ صَستجلؼِ تىویل ؿذُ حذاوثش تا  2هاُ پغ اص
تشگضاسی دفاع (  60سٍص واسی ٍ غیشواسی) تِ اداسُ آهَصؽ اسػال ؿَد.

