
بسمه تعالي 
مراحل اداري ثبت نام تا دفاع پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در دانشكده علوم انساني 

 
قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي  تهيه فرم پيشنهاده ي پژوهشي از سايت تحصيالت تكميلي دانشگاه

قبل  رج در صورت جلسه گروهطرح عنوان و تصويب طرح پيشنهادي در گروه و تصويب پايان نامه در شوراي گروه و د
از شروع ترم سوم دانشجو 

 
توسط مديران محترم گروهها  دانشكده تحصيالت تكميلي طرح در شوراي

اعالم تصويب پروپوزال در صورتجلسه تحصيالت تكميلي                      ارسال به واحد تحصيالت تكميلي دانشكده 

 
در نيمسال چهارم تحصيلي  وتوسط دانشج پايان نامه  انتخاب واحد

 
ثبت پايان نامه در سامانه آموزش توسط كارشناسان گروه ها زير نظر تحصيالت تكميلي دانشكده 

اوين فارسي و التين      مشخصات دانشجو        مشخصات اساتيد راهنما و داور          تاريخهاي تصويب عن

                                                                                         
 و تائيد مراجع ذي ربط و درج در)) گزارشات سه ماهه (( تهيه و تنظيم گزارش پيشرفت بطور منظم ( انجام پايان نامه 

) رونده دانشجو پ
دانشجو بعنوان ابالغ  براي 806استاد و گزارش  براي  808راي پايان نامه با گزارش در اين مرحله مشخصات ثبت شده ب

. در سايت ايشان قابل مشاهده است 
) دانشجويان مي توانند تعداد  گزارشات ارسالي  خود را در پرونده ي خودشان بطور مرتب كنترل نمايند ( 

                                                                      
درخواست مجوز دفاع 

كنترل كارنامه . بل از تاريخ در نظر گرفته شده براي دفاع به تحصيالت تكميلي دانشكده مراجعه گرددروز ق 20حداقل ( 
) دانشجو و هماهنگي سالن 

            راهنما     تائيد اساتيد راهنما و مشاور   گروه                      فرم آمادگي براي دفاع ازاخذ 
اوران    به همراه معرفي د تائيد مدير گروه

 
 
سري پرينت پايان نامه  2فاع و م تكميل شده آمادگي براي دمراجعه به تحصيالت تكميلي دانشكده با در دست داشتن فر

روه تائيد استاد راهنما                                                                                               تائيد مدير گ



تائيد معاونت تحصيالت تكميلي دانشكده                                      اخذ شماره و تاريخ از دبيرخانه دانشكده 
صدور دعوتنامه هاي مربوطه در تحصيالت تكميلي دانشكده و اخذ رسيد از اساتيد داور 

جلسه دفاع صدور فرم ارزيابي جلسه دفاع و ارسال به كارشناسان گروهها جهت صدور صورت
و درج نمره آن در فرم ارزيابي جلسه دفاع  هكنترل گزارشات سه ماه

اخذ فرم مقاله و اخذ مقاله و درج نمره آن در فرم ارزيابي جلسه دفاع 

تعيين نماينده تحصيالت تكميلي و صدور ابالغ به ايشان 

توسط مراجعه حضوري دانشجو  اخذ مجوز دفاع از تحصيالت تكميلي كل دانشگاه

         
توسط كميلي دانشگاه تبه تحصيالت  و مدارك مربوط به آن و ارسال  تكميل صورتجلسه دفاع ( برگزاري جلسه دفاع 

)  يلي در سيستم نماينده تحصيالت تكم وثبت اساتيد ممتحن ( تحصيالت تكميلي دانشكده 
تحصيالت انشگاه و ارسال به اور خارج از داخذ حكم كارگزيني و شماره حساب از اساتيد راهنما و مش •

 تكميلي كل

اخذ حكم كارگزيني و شماره حساب و تكميل فرم مالي دانشكده پرداخت حق الزحمه داوري و ارسال آن به  •
عامل مالي دانشكده براي اساتيد داور خارج از دانشگاه 

يالت تكميلي دانشگاه تحص و كنترل موارد ثبت شده در دانشكده و تائيد نهايي توسط كارشناسان  ثبت نمره 

 
) 801گزارش ( گروه بندي پروژه توسط اساتيد جهت دريافت آموزانه 

 
پرداخت آموزانه يه همراه آموزانه ساير دروس ترم 

 
مراحل پس از دفاع 

ارسال مدارك جلسه دفاع به تحصيالت تكميلي كل  

تحصيالت تكميلي كل جهت صحافي  اخذ صورتجلسه دفاع از                                      
رؤيت نمره دانشجو در كارنامه  

)  امضاي اساتيد راهنما ؛  مشاور ؛ داوران ؛ مديرگروه( ارائه فرم تائيد تكثير و صحافي به تحصيالت تكميلي دانشكده 

تكميلي دانشكده  دانشجو در سامانه و شروع مراحل تسويه توسط تحصيالت ابطال كارت
واحد فارغ التحصيالن پس از انجام موارد تسويه مراجعه به 

 


