
و تکمیل آن و ارائه فرم  (4فرم شماره )دریافت فرم تقاضای دفاع  و تعیین داوران از سایت 

تائیدشده توسط استاد راهنما به کارشناس پژوهشی

پژوهشی و تائید مجوز دفاع - تشکیل جلسه شورای تحصیالت تکمیلی

و تعیین داوران

(به تعداد الزم)تکثیر پایان نامه جهت بررسی اساتید راهنما، مشاور و داوران 

تکمیل فرم تسویه حساب

برگزاری جلسه دفاع

ثبت نمره پایان نامه توسط استاد راهنما، تایید مدیرگروه و 

امضای دیجیتال توسط استاد راهنما

از طریق  (به زبان فارسی و انگلیسی)تکمیل فرم چکیده پایان نامه 

پورتال دانشچویی  و تحویل به آموزش با امضای استاد راهنما

تکمیل فرم تاییدیه ی تحویل پایان نامه تصحیح و 

صحافی شده با امضای مراجع ذیربط

ثبت نمایه پایان نامه و دریافت کد رهگیری در 

thesis.irandoc.ac.irسایت 

ارائه مستندات پژوهشی مربوطه

دریافت فرم دعوت برای دفاع از پایان نامه برای اساتید راهنما و 

مشاور و داوران
دریافت فرم ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد و تکمیل آن

نصب تقشه ها و ماکت در اتاق دفاع یک روز قبل از دفاع

 تکمیل اطالعات در سیستم پژوهشی و تحویل   یک نسخه از پایان نامه به کتابخانه مرکز ی 

دانشگاه

پژوهشی و تصویب  پیشنهاده پژوهشی- تشکیل جلسه شورای تحصیالت تکمیلی 

تکمیل اطالعات مربوط به پایان نامه در سیستم پژوهشی 

(مراجعه به راهنمای تکمیل سیستم در سایت )

تدوین پایان نامه

و ارائه فرم تائید شده توسط استاد راهنما به کارشناس (3فرم شماره )تکمیل فرم پیش دفاع 

پژوهشی

(در صورت تایید شورای تحصیالت تکمیلی)برگزاری جلسه پیش دفاع 

(دوره کارشناسی ارشد)دیاگرام گردش کار مربوط به واحد پایان نامه 

 (فرم شماره یک)تکمیل فرم پیشنهاد موضوع  پایان نامه 

و ارائه آن به کارشناس پژوهشی

پژوهشی و تصویب کلیات موضوع پیشنهادی و - تشکیل جلسه شورای تحصیالت تکمیلی 

انتخاب استاد راهنما

پس از پایان نیمسال اول و قبل )دریافت جزوه راهنمای تنظیم پروپوزال 

(ازشروع نیمسال سوم

از سایت و تکمیل آن و ارائه فرم تایید شده (2فرم شماره )دریافت فرم پیشنهاد پایان نامه 

 توسط استاد راهنما به کارشناس پژوهشی


