
بسمه تعالی 
مراحل اداری ثبت نام تا دفاع پايان نامه های کارشناسی ارشد 

در دانشکده علوم انسانی 
انتخاب واحد توسط دانشجو 

 
هتيه فرم پيشنهاده ی پژوهشی از سايت حتصيالت تکميلی دانشگاه 

طرح عنوان و تصويب طرح پيشنهادی در گروه و تصويب پايان نامه 
صورت جلسه گروه  در شورای گروه و درج در

 
توسط مديران حمرتم گروهها  دانشکده حتصيالت تکميلی طرح در شورای

اعالم تصويب پروپوزال در صورجتلسه حتصيالت تکميلی                      
ارسال به واحد حتصيالت تکميلی دانشکده 

 
ثبت پايان نامه در سامانه آموزش توسط کارشناسان گروه ها زير 

ت تکميلی دانشکده نظر حتصيال
عنواوين فارسی و التين      مشخصات دانشجو        مشخصات 

اساتيد راهنما و داور          تاريخهای تصويب 
 

(( هتيه و تنظيم گزارش پيشرفت بطور منظم ( اجنام پايان نامه 
رونده پ و تائيد مراجع ذی ربط و درج در)) گزارشات سه ماهه 

) دانشجو 
 808مشخصات ثبت شده برای پايان نامه با گزارش  در اين مرحله

برای دانشجو بعنوان ابالغ در سايت  806براس استاد و گزارش 
. ايشان قابل مشاهده است 

 
درخواست جموز دفاع 

روز قبل از تاريخ در نظر گرفته شده برای دفاع به  20حداقل ( 
. ) حتصيالت تکميلی دانشکده مراجعه گردد

گروه                                فرم آمادگی برای دفاع ازاخذ 
تائيد استاد راهنما                                    

تائيد مدير گروه 
 

ارسال مدارک مربوط به مقاالت و حتويل به حتصيالت تکميلی دانشکده 
) به مهراه فرم مربوطه ( 

 
م تکميل ر دست داشنت فرمراجعه به حتصيالت تکميلی دانشکده با د

سری پرينت پايان نامه  2فاع و شده آمادگی برای د
 

تائيد استاد راهنما                                                                                               
تائيد مدير گروه 

                                         تائيد حتصيالت تکميلی دانشکده                            
تائيد حتصيالت تکميلی دانشگاه 

 
 

تکميل صورجتلسه دفاع و ارسال آن به ( برگزاری جلسه دفاع 
ثبت ( توسط حتصيالت تکميلی دانشکده کميلی دانشگاه تحتصيالت 

اساتيد ممتحن ، مناينده حتصيالت تکميلی و تاريخ دفاع در سامانه 
) آموزش 

و کنرتل موارد ثبت شده در دانشکده و تائيد ايی  ت منره ثب



حتصيالت تکميلی دانشگاه  توسط کارشناسان 
 

گزارش ( گروه بندی پروژه توسط اساتيد جهت دريافت آموزانه 
801 (
 

پرداخت آموزانه يه مهراه آموزانه ساير دروس ترم 
 


