روال کار پایان نامه کارشناسی ارشد
 - 1ضزکت در خلسِ تَخیْی پبیبى ًبهِ ٍ کبرگبُ پزٍپَسال ًَیسی ( ّز تزم بزگشار هی ضَد ٍ داًطدَیبى هی تَاًٌذ در خلسِ هبقبل تزم پبیبى ًبهِ
خَد ضزکت ًوبیٌذ )
 - 2اخذ ٍاحذ پبیبى ًبهِ بب هزاخعِ بِ آهَسش داًطگبُ
 - 3تعییي استبد راٌّوب ٍ هطبٍر سیز ًظز گزٍُ
تذکز  : 1لیست اسبتیذ هدبس بِ ّوکبری در پبیبى ًبهِ اس عزیق سبیت ٍاحذ ٍ یب ٍبالگ (  ) arshadtj.blogfa.comقببل دریبفت هی ببضذ.
تذکز  : 2در صَرت عذم ٍخَد استبد در لیست ،داًطدَ اقذام بِ اخذ تبییذیِ اس استبد خبرج اس داًطگبُ در قبلب

فزم شماره  13بِ ّوزاُ هستٌذات هزبَعِ (تعْذ

آخزیي حکن کبر گشیٌی تصَیز ضٌبسٌبهِ ٍکبرت هلی ٍصفحِ اٍل دفتزچِ بیوِ ٍ گَاّی هذرک تحصیلی) ًوبیذ.

 - 4پس اس تعییي استبد راٌّوب ٍ هطبٍر اقذام بِ تٌظین فزم شماره  ( 1پزٍپَسال ) سیز ًظز استبد راٌّوب  ،هطبٍر ًوَدُ ٍ پس اس تکویل ٍ تبیپ
خْت تبییذ ًْبیی پزٍپَسال را بِ اهضبء اسبتیذ راٌّوب ٍ هطبٍر بزسبًذ
 - 5داًطدَ ببیذ ًسخِ اصلی ٍ ً 2سخِ تکثیز ضذُ اس عزح پزوپوسال بِ ّوزاُ استعالم ایزاًذاک را تحَیل هسئَل تحصیالت تکویلی در
قسوت پبیبى ًبهِ ّب ًوبیذ .
 - 6اعالم خلسِ تحصیالت تکویلی ( پیص دفبع ) خْت تصَیب هَضَع پبیبى ًبهِ بِ داًطدَ تَسظ دفتز تحصیالت تکویلی
 - 7حضَر در خلسِ پیص دفبع ٍ پیگیزی تصَیب عزح پزٍپَسال ٍ هَضَع پبیبى ًبهِ ( کِ تَسظ تحصیالت تکویلی اعالم هی گزدد ٍ کذ پبیبى
ًبهِ ًیش صبدر هی گزدد )
تذکز  : 3در صَرت اعالم اصالحبت خْت پزٍپَسال تَسظ اعضبء کویتِ تحصیالت تکویلی ،داًطدَ هی ببیست اقذام بِ اصالح هدذد پزٍپَسال ًوَدُ ٍ عبق ًظز
اعضبء ضَرای ًسبت بِ اخذ تبییذیِ ًْبیی ٍ تحَیل ًسخِ تبییذ ضذُ بِ تحصیالت تکویلی اقذام ًوبیذ.

 - 8دریبفت ابالغ استبد راٌّوبٍهطبٍر ٍتبییذیِ عزح اس دفتز هعبًٍت پژٍّطی ٍ تحَیل ابالغ بِ استبد راٌّوب ٍ هطبٍر ( عبقفزم شماه ) 3
تذکز : 4ابالغ فقظ خْت اسبتیذ خبرج اس داًطگبُ هی ببضذ ٍ در صَرتی کِ استبد راٌّوب ٍ هطبٍر اس اعضبء ّیبت علوی ٍاحذ ببضٌذ در ایي خصَظ دفتز تحصیالت
تکویلی اقذام خَاّذ کزد .
تذکز  :5اس ّز ابالغیِ ً 2سخِ تْیِ ضَد ٍ یک ًسخِ تحَیل تحصیالت تکویلی گزدد.

 - 9اًدبم عزح سیز ًظز استبد راٌّوب ٍهطبٍر
تذکز : 6در صَرتی کِ در هزاحل پبیبى ًبهِ (عبق ًظز راٌّوب ٍهطبٍر )هعزفی ًبهِ خْت سبسهبى ّبٍهَسسبت ًیبس ببضذ بب هزاخِ بِ آقبی ًذایی (هسئَل اهَر آهَسش
تحصیالت تکویلی ) اقذام بِ تکویل فزم ً 4وبییذ .

 -10داًطدَ هی ببیست خْت اًدبم هزاحل پبیبى ًبهِ در ارتببط هستقین بب استبد راٌّوب ٍهطبٍر ببضذ ًٍسبت بِ تکویل فزم شماره ( 5گشارش سِ
هبِّ پیطزفت فعبلیت ) اقذام ٍفزم تکویل ضذُ بِ ّوزاُ اهضبی استبد راٌّوب ٍهطبٍر بِ دفتز تحصیالت تکویلی تحَیل ًوبییذ.

 -11تحَیل اٍلیي ًسخِ تبیپ ضذُ بزای تبییذ استبداى راٌّوب ٍهطبٍر ٍ هذیز گزٍُ تخصصی بعذ اس پٌح هبُ اس سهبى صذٍر کذ پبیبى ًبهِ ٍ تکویل
فزم شماره  ( 7حذاقل یک هبُ قبل اس خلسِ دفبع )
تذکز :7در صَرتی کِ پبیبى ًبهِ ًیبس بِ اصالح داضتِ ببضذ داًطدَ هَظف است تب تبییذ ًْبیی پبیبى ًبهِ تَسظ استبد راٌّوب ٍهطبٍر  ،پیگیزی السم را اًدبم ًوبیذ .

 -12تحَیل یک ًسخِ اس پبیبى ًبهِ بِ ّوزاُ فزم شماره  7بِ دفتز تحصیالت تکویلی
ّ -13وبٌّگی داًطدَ بب داٍر ٍ تحَیل پبیبى ًبهِ
 -14تحَیل فزم  ٍ 14فزم ریش ًوزات آهَسش ( اسآقبی ًذایی تْیِ ضَد ) یک ّفتِ قبل اس خلسِ دفبع بِ دفتز تحصیالت تکویلی
 -15اعالع رسبًی خلسِ دفبع خْت سبیز داًطدَیبى عبق فزم شماره 9
 - 16حضَر در خلسِ دفبع خْت تبییذ ًْبیی
تذکز : 8در صَرت اعالم اصالحیِ در خلسِ دفبع ( طبق فزم  ) 10داًطدَ حذ اکثز چْبر ّفتِ فزصت دارد اصالحبت ٍ صحبفی پبیبى ًبهِ خَد را اًدبم ًوبیذ .

 -17تکویل فزم ( ب ) ٍ تحَیل آى بِ دفتز تصحیالت تکویلی بِ صَرت تبیپ ضذُ بعذ اس خلسِ دفبع (بِ ّوزاُ فبیل اصلی در قبلب)word
ً – 18وزُ هقبلِ ( اس ً 2وزُ ) عبق فزم شماره  15بعذ اس چبپ ٍ یب تبییذیِ چبپ تعییي هی گزدد ٍ داًطدَ در صَرت اًصزاف اس ً 2وزُ هقبلِ
هی ببیست فزم شماره  2را تکویل ٍ بِ دفتز تحصیالت تکویلی تحَیل ًوبیذ .
-19تْیِ ًسخِ ًْبیی سیز ًظز استبد راٌّوب ( ٍ بب تَخِ بِ آئیي ًبهِ ًگبرش پبیبى ًبهِ ) ٍ تحَیل ًسخِ ّبی پبیبى ًبهِ عبق فزم شماره  ٍ 12تحَیل
فزم هذکَر بِ دفتز تحصیالت تکویلی0
تذکز : 9کلیِ ّ CDبی ارائِ ضذُ بِ ٍاحذ ببیذ دارای بزچسب هطخصبت عبق ًوًَِ اعالم ضذُ در سبیت داًطگبُ ببضذ کِ حبٍی فبیل  PDF ٍ Wordپبیبى ًبهِ داًطدَ است.

کلیِ فزهْب ٍ اعالعبت هَرد ًیبس داًطدَ اس عزیق سبیت داًطگبُ ٍ یب ٍبالگ

 www.arshadtj.blogfa.comقببل دستزسی هی ببضذ  .لذا

خَاّطوٌذ است داًطدَیبى خْت کسب اعالعبت ٍ دریبفت فزهْبی بِ سبیت ٍاحذ ٍ ٍبالگ هذکَر هزاخعِ ًوبیٌذ .

