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1 

 

 تعیین
زمینه 

 تحقیقاتی

در  و اعضاء هیأت علمی گروه آموزشیبا   مشاوره دانشجو 1-1
 نامهپایان تحقیق کلی مینهز تعیین»ارتباط با 

  «کارشناسی ارشد

                    

 
2 

 
 

 
تعیین و 
تأیید 

موضوع کلی 
 تحقیق

 توسط دانشجو با  پیش پروپوزالفرم  و ارائه تکمیل 2-1
 هدایت استاد راهنما پیشنهادی و ارائه آن به گروه آموزشی 

                    

 پیشنهادی در گروه آموزشی و پروپوزالبررسی پیش 2-2
 اعالم نظر  

                    

 د فرمتأییکسب تأیید اولیه پیش پروپوزال از گروه آموزشی و  2-3
 مربوطه توسط مدیر گروه 

                    

 

*3 
انتخاب 
واحد 

 نامهپایان

 ارشدکارشناسی انتخاب واحد پایان نامهکسب مجوز جهت  3-1
 با ارائه فرم تأیید شده پیش پروپوزال به اداره آموزش دانشکده 

                    

                     کارشناسی ارشد  انتخاب واحد پایان نامه 3-2
 

**

4 

 
تعیین و 
 تأیید 

نهایی عنوان
 و 

طرح 
تحقیقاتی 

 نامه  پایان

 یابیفرایندهای پیشینه، انجام نگارش پروپوزال 4-1
 ( و  Pishineh.irandoc.ac.ir)به نشانی: 

 ( Tik.irandoc.ac.ir)به نشانی: همانندجویی پروپوزال
 و ارائه به گروه آموزشی برای طی مراتب بررسی  

 در شورای گروه 

                    

                      در دانشکده و تأیید در گروه آموزشی پروپوزالتصویب  4-2
: نشانیدر ایرانداک )به مصوب پوزالوبارگذاری پر 4-3

Sabt.irandoc.ac.ir   شماره ثبت پروپوزال از اخذ ( و
 دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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ارائه 
 پژوهش
 برمبنای

پروپوزال 
 ،مصوب

برگزاری 
جلسه دفاع 

 نهاییو ثبت
 نامهپایان

برمبنای  نگاشته شده نامههمانندجوییِ پایانانجام فرآیند  5-1
 ( Tik.irandoc.ac.ir)از طریق:  پروپوزال مصوب

و انجام سایر مراحل اداری اخذ تأییدیه استاد راهنما و گروه و 
 جهت برگزاری جلسه دفاعیه

                    

                     کارشناسی ارشد برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه 5-2
در ایران داک )به نشانی:  ثبت نهایی پایان نامه 5-3

Sabt.irandoc.ac.ir   پس از ) 
 اعمال اصالحات مطروحه در جلسه دفاعیه و

 اخذ تأییدیه استاد راهنما وفق مقررات مربوطه 

                    

 
کسب تأیید اولیه پیش پروپوزال از گروه آموزشی و تأیید فرم مربوطه منوط به  از جدول فوق( 3)موضوع ردیف  نامه کارشناسی ارشدانتخاب واحد پایان*

 .باشدمی از جدول فوق( 2)موضوع ردیف  توسط مدیر گروه
شوند؛ در این صورت پیشرفت تحصیلی دانشجوی انجام  نامه()انتخاب واحد پایان 3توانند قبل از مرحله مینها( )یا همه آ 4ردیف مراحلهر یک از ** 

 قرار خواهد گرفت. تری مناسبکارشناسی ارشد در وضعیت 
 هفته به انجام خواهد رسید.  2شی به دانشجو ظرف مدت حداکثر زنظرهای گروه آموهر یک از اعالم□ 
رنگ ا هایی که بمعرف پایان زمان استاندارد برای آن فعالیت است. خانه رنگ مشکیهای تحصیلی با شده ذیل نیمسالهای مشخصهر یک از خانه □

 تواند زودتر به انجام برسد.  اند، بیانگر بازه زمانی هستند که هر فعالیت میگذاری شدهعالمت خاکستری
دروس  املکیک نیمسال ی تحصیلی خود ملزم به گذراندن برای دانشجویان کارشناسی ارشدی که با توجه به نوع رشته ای جدول فوقمرحله 5فرآیند□

 تواند با یک نیمسال تأخیر به انجام برسد. جبرانی هستند، می
از جدول  2-5)موضوع ردیف  تا برگزاری جلسه دفاع (از جدول فوق 2-4 )موضوع ردیف ارشدنامه کارشناسیفاصله میان تصویب پروپوزال پایانحداقل  □

 باشد.هفته می 14 (فوق
یرتر از قابل تغییر به زمانی د ،توانند زودتر به انجام برسند؛ لیکن هیچ یک از مواردها میریزی شده در جدول فوق، با نظر دانشکدههای برنامهزمانبندی □ 

 های تعیین شده نخواهد بود.بازه
 هنردانشگاه  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی


