
در پرديس بین المللي فارابي مراحل تصويب پروپوزال و دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 انتخاب موضوع پايان نامه:

 اجراي پروژه 

 

 مرحله دفاع

 
مشورت با مدير گروه براي انتخاب استاد راهنما و اطمينان حاصل نمودن از:   -

 ب( خالي بودن فايل استاد راهنما  راهنما و مشاورالف( حائز شرايط بودن اساتيد 
 تهيه فرم پروپوزال از سايت دانشگاه هنر -
 تكميل فرم پروپوزال با مشورت و نظارت استاد راهنما و مشاور -

 اخذ تاييديه بخش آموزش پرديس کرج
تحويل پروپوزال به همراه دو گواهي ايرانداك، مدير گروه براي طرح در جلسه  -

 شوراي گروه

 

شدتصويب   انجام اصالحات 

ارائه فرم پروپوزال امضاء شده توسط اساتيد راهنما، استاد   -
مشاور )در صورت ضرورت(، مدير گروه، نماينده تحصيالت 
تكميلي و يكي از اعضاي هيئت علمي همكار گروه به 

 کارشناس گروه يا آموزش

 ارائه گواهي هاي پيشينه تحقيق و همانند جويي  -

 

 طرح در شوراي پرديس

اعالم آن به  تعيين تاريخ تصويب توسط آموزش کل و  -
 توسط کارشناس گروه دانشجو

 

 براي   sabt.irandoc.ac.irورود دانشجو به سايت  -
 بارگذاري متن کامل پروپوزال و دريافت کد رهگيري

 

 ارائه کد رهگيري به کارشناس گروه يا آموزش  -

دادن پروژه زير نظر استاد راهنما و مشاور )در صورت انجام   -
 ضرورت(

 ظم گزارش پيشرفت کار به استادارائه من  -

تدا به استاد تحويل نسخه تايپ شده براي تاييد آمادگي دفاع )اب  -
 راهنما و مدير گروه(

نجام اصالحاتا تاييد اساتيد   

ساب از آموزش دانشكده ، تكميل تهيه فرم هاي تسويه ح   -
 دو برگ اول فرم هاي تسويه حساب و اخذ امضا هاي مربوطه

 

 

 روهتعيين داوران توسط مدير گ  -
تعيين تاريخ دفاع توسط مدير گروه  با هماهنگي استاد راهنما،  -

 داوران مشاور

اعالم وقت دفاع به کارشناس گروه و تنظيم دعوت نامه ها و  -
 صورت جلسه دفاع

 ارسال پايان نامه به داوران توسط دانشجو -

 برگزاري جلسه دفاع

 

اصالحات توسط دانشجو انجام در صورت نياز به انجام اصالحات، 
مي شود دانشجوياني که تمايل به ارائه مقاله از پايان نامه خود را 

ماه فرصت دارند گواهي وصول يا پذيرش مقاله )در  4دارند، تا 
صورتيكه حداکثر در پنج ترم دفاعيه برگزار شود( را جهت احتساب 

 .نمره به آموزش ارائه نمايند

 

تكميل فرم تسويه حساب )برگه سوم( و اخذ امضاهاي مربوطه و  -
 ثبت پايان نامه در ايرانداك

 پرديسامضاها، فرم به آموزش  از تكميل و اخذ تماميپس  -
  تحويل داده مي شود.

 

در صورت تكميل بودن مدارك و پرونده دانشجو، آموزش 
دانشكده ، دانشجو را فارغ التحصيل موقت مي نمايد )در 

 د.سيستم( و پرونده را به آموزش کل ارسال مي کن

 

هفته به تشخيص مدير گروه و استاد  14پس از گذشت   -
  راهنما، دانشجو مي تواند نسبت به دفاع اقدام نمايد.

 

به محض تصويب توسط  طالعات پيشنهاده در سامانه گلستانورود ا  -
 کارشناسان گروه

 

 ارسال پروپوزال به آموزش کل  -




