فرایند ارایه پیشنهاده تا دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
(توسط دانشجو)
تدوین پیشنهاده:
 .1اًتخاب اػتاد ساٌّوا
 .2تؼلین پیـٌْادُ تِ هذیش گشٍُ تَػط داًـدَ
 .3تصَیة پیـٌْادُ دس خلؼِ ؿَسای گشٍُ (تاسیخ تصَیة گشٍُ هالن تعییي صهاى اًتظاس تشای دفاع
اػت ،حذالل ؿؾ هاُ)
 .4داًـدَ الصم اػت تشای اػتعالم عٌَاى پیـٌْادُ تِ ػایت  pishine.irandoc.ac.irهشاخعِ وشدُ
ٍ گضاسؽ پیـٌِ پظٍّؾ خَد سا تحَیل گشٍُ دّذ  (.تشای اػتعالم سایگاى ًام پیـٌْادُ اتتذا ٍاسد پایگاُ
گٌح ؿَیذ ٍ تَخِ فشهاییذ تِ صَست ولیذٍاطُ ای خؼتدَ ًواییذ)
اتتذا تِ ػایت پیـیٌِ پظٍّؾ هشاخعِ وشدُ







ًام ًَیؼی دس ػاهاًِ
تاییذ حؼاب واستشی دس سایاًِ ًاهِ
ٍسٍد دٍتاسُ تِ ػاهاًِ
ثثت ولیذ ٍاطُ ّای عٌَاى
اًدام پشداخت
تعذ اص پشداخت پاػخ ؿوا تا  72ػاعت واسی تِ ایویل ؿوا فشػتادُ هی ؿَد

 .5پغ اص تاییذ پیـٌْادُ تَػط ؿَسای تحصیالت تىویلی الصم اػت داًـدَ اص طشیك ػایت
 Sabt.irandoc.ac.irپیـٌْادُ خَد سا ثثت ًوایذ.






ًام ًَیؼی دس ػاهاًِ
تاییذ حؼاب واستشی
ٍسٍد تِ ػاهاًِ
ثثت اطالعات ٍ تاسگزاسی دس ػاهاًِ پیـٌْادُ
دسیافت وذ سّگیشی

دفاع از پایان نامه:
 .1تحَیل ٍ تىویل فشم وفایت پایاى ًاهِ تِ اداسُ آهَصؽ پغ اص اهضای هذیش گشٍُ ٍ اػتاد ساٌّوا
 .2دسخَاػت تـىیل خلؼِ دفاع پایاى ًاهِ اص اػتاد ساٌّوا ٍ هـاٍس ٍ هذیش گشٍُ تَػط داًـدَ
 .3تعیي داٍساى خْت حضَس دس خلؼِ دفاعیِ تَػط هذیش گشٍُ
 .4تحَیل یه ًؼخِ اص پایاى ًاهِ تِ داٍس تعیي ؿذُ تَػط داًـدَ
ّ .5واٌّگی تا دفتش وٌتشل والع ّا خْت سصٍ اتاق تشای تشگضاسی خلؼِ دفاع ٍ اعالم آى تِ اػاتیذ تَػط
داًـدَ
 .6صذٍس دعَتٌاهِ حضَس دس خلؼِ دفاعیِ تِ اػاتیذ ساٌّوا  /هـاٍس  ٍ /داٍس تَػط هعاًٍت آهَصؿی ٍ
تحَیل آى تَػط داًـدَ تِ اػاتیذ
 .7اطالع سػاًی تشگضاسی خلؼِ دفاع دس تاتلَی اعالًات داًـىذُ
 .8اسائِ همالِ پزیشفتِ ؿذُ هؼتخشج اص پایاى ًاهِ اص هدالت هعتثش علوی  /پظٍّـی
 .9دٍ ّفتِ لثل اص دفاع پایاى ًاهِ الضاهی اػت توام هتي پایاى ًاهِ داًـدَیاى دس ػاهاًِ ّواًٌذ خَ تَػط
اػاتیذ اػتعالم گشدد.
 .10اًدام تصویوات پایاى ًاهِ تا حذاوثش  45سٍص پغ اص دفاع اػت.

پس از دفاع از پایان نامه
اتتذا ٍاسد ػایت Sabt.irandoc.ac.ir
ً .1ام ًَیؼی دس ػاهاًِ
 .2تاییذ حؼاب واستشی
ٍ .3سٍد تِ ػاهاًِ
 .4ثثت اطالعات ٍ تاسگزاسی دس ػاهاًِ ثثت پایاى ًاهِ
 .5دسیافت وذ سّگیشی
 .6دسیافت پزیشؽ ایشاى دان تا  48ػاعت واسی
 .7پزیشؽ داًـگاُ
الصم تِ روش اػت داًـدَیاى تحصیالت تىویلی یه عذد ػی دی داسای فایل PDF ٍ Word
وتاتخاًِ دٌّذ( .اػىي فشم تعْذ ًاهِ ٍ فشم اسصؿیاتی الضاهی اػت )

تحَیل

