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آئین نامه مراحل انجام تصویب موضوع پایان نامه و دفاع در دوره کارشناسی ارشد
(خالصه آئیننامه  RG-101به صورت فلوچارت)

کلیه مراحلی که دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بایستی جهت اخذ و انجام پایاننامه خود انجام دهند به شکل کلی در فلوچارت زیر نشان
داده شده است .این فلوچارت شامل چهار گام اصلی است که در ادامه هر کدام به صورت یک فلوچارت مستقل نمایش داده شدهاند.

فعالیتهایی که از زمان شروع به کار با استاد راهنما (غالباً در ترم سوم) و تا قبل
از تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی موسسه بایستی انجام شوند

فلوچارت 1

فعالیتهایی که از زمان تصویب پروپوزال در شورای تحصیالت تکمیلی موسسه
تا زمان آمادگی جهت دفاع از پایان نامه بایستی انجام شوند.
فلوچارت 2

فعالیتهایی که از زمان آمادگی جهت دفاع از پایاننامه تا روز دفاع از پایاننامه
بایستی انجام شوند
فلوچارت 3

فعالیتهایی که پس از دفاع از پایاننامه به منظور شروع فرایند فارغالتحصیلی
بایستی انجام شوند
فلوچارت 4

کارهایی که بایستی توسط دانشجو تا قبل از تصویب پروپوزال در شواری تحصیالت تکمیلی موسسه انجام پذیرد

 .1-1انتخاب استاد راهنما
 تکمیل فرم انتخاب استاد راهنمای خارجی ( )FG-101در صورتیکه استاد راهنما
جزو لیست اساتید تعیین شده گروه نمیباشد

انتخاب واحد درس پایاننامه
 .2-1تکمیل فرم پروپوزال
 شامل کلیه امضاهای اساتید راهنما ،مشاور و مدیر تحصیالت تکمیلی

 تاقبل از مرحله ،7-1
به موازات مراحل  1-1تا 6-1
قابل انجام است

 .3-1تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی گروه
 شامل کلیه امضاهای اعضای تحصیالت تکمیلی گروه

 .4-1ثبت پروپوزال در دو سامانه پایگاه ایرانداک (:)irandoc.ac.ir
 در سامانه ثبت پیشنهاده (پروپوزال) به نشانی http://sabt.irandoc.ac.ir
 در سامانه پیشینه پژوهش به نشانی http://pishine.irandoc.ac.ir

 .5-1چاپ رسیدهای ارسال شده به پست الکترونیک دانشجو حاوی نتیجه ثبت در هر یک از سامانهها
 رسید ثبت پروپوزال در سامانه پیشنهاده
 رسید ثبت پروپوزال در سامانه پیشینه پژوهش

خیر

آیا نتیجه سامانه پیشینه پژوهش
نشاندهنده وجود موضوعات
مشابه است؟
بله

 .1-5-1اخذ تأیید و امضای استاد راهنما بر روی برگه نتیجه سامانه پیشینه جهت نشان دادن
عدم یکسان بودن پروپوزال با موارد ذکر شده مشابه

 .6-1مراجعه به معاونت پژوهشی به همراه مدارک ذیل جهت دریافت کد موقت
 پروپوزال  فرم انتخاب استاد راهنمای خارجی  رسیدهای ثبت پروپوزال و ثبت پیشینه از ایرانداک
 .7-1اخذ تسویه مالی – آموزشی (فرم )FG-102
 کلیه مراحل به ترتیب طی شوند

 .8-1تحویل مدارک ذیل به دفتر معاونت پژوهشی جهت ارائه به شورای تحصیالت تکمیلی موسسه و جهت
دریافت کد پایاننامه
 پروپوزال
 تسویه مالی-آموزشی
 فرم انتخاب استاد راهنمای خارجی (در صورت نیاز)
 رسیدهای ثبت پروپوزال و ثبت پیشینه از ایرانداک

کارهایی که بایستی توسط دانشجو پس از تصویب پروپوزال در شورای تحصیالت تکمیلی موسسه و قبل از دفاع انجام پذیرد

 .1-2دریافت نامههای ابالغ تصویب در شورای تحصیالت
 3 نامه :نسخه دانشجو ،نسخه استاد راهنما و نسخه استاد مشاور که دانشجو موظف است نسخههای 2و 3را به دست اساتید برساند

خیر

آیا نتیجه شورا انجام اصالحات روی
پروپوزال بوده است؟

بله
 .1-1-2تکمیل اصالحات خواسته شده حداکثر تا  1ماه از تاریخ ابالغ و تحویل
نسخه اصالح شده و تأیید شده توسط استاد راهنما ،به معاونت پژوهشی

آیا اصالحات خواسته شده منجر به
خیر

تغییرات در ثبت ایرانداک میشود؟
 مانند اصالح در عنوان ،اساتید ،یا
مواردی که در ایرانداک ثبت شده

بله

 .2-1-2انجام تغییرات در ایرانداک و تحویل رسید جدید به معاونت پژوهشی
حداکثر تا  1ماه از تاریخ ابالغ

 .2-2کار بر روی پایاننامه با هماهنگی استاد

گذشت حداقل  4ماه از
تاریخ تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی موسسه
و مراجعه به فلوچارت  3در صورت آمادگی جهت دفاع از پایاننامه

کارهایی که بایستی توسط دانشجو پس از گذشت حداقل  4ماه از تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی موسسه و جهت دفاع انجام پذیرد

 .1-3تکمیل فرم  FG-105توسط دانشجو و مدیرتحصیالت تکمیلی گروه جهت معرفی داور به معاون پژوهشی

 .2-3دریافت ابالغ استاد داور و تحویل آن به همراه یک نسخه پایاننامه به داور
هماهنگی با استاد راهنما ،مشاور ،داور و نماینده تحصیالت تکمیلی جهت تعیین تاریخ و ساعت جلسه دفاع

 .3-3تکمیل فرم مجوز دفاع (فرم  )FG-103و اخذ کلیه امضاهای مورد نیاز حداقل  15روز قبل از تاریخ دفاع

 .4-3دریافت دعوتنامههای اساتید از دبیرخانه و تحویل آنها به هر یک از اساتید مربوطه

 .5-3هماهنگی با واحد رایانه موسسه جهت اختصاص کالس و تجهیزات سمعی بصری در تاریخ معین شده

 .6-3نصب اطالعیه برگزاری جلسه دفاع در بورد تحصیالت تکمیلی حداقل یک هفته قبل از تاریخ جلسه

 .7-3برگزاری جلسه دفاع

بله

آیا پایان نامه مردود
شد؟

خیر

خیر

آیا پایان نامه با انجام
اصالحات پذیرفته شد؟
بله

 .1-7-3دریافت لیست اصالحات از نماینده تحصیالت تکمیلی پس از جلسه دفاع

 .8-3انجام امورات فلوچارت 4

کارهایی که بایستی توسط دانشجو پس از دفاع از پایاننامه انجام شود

 .1-4انجام اصالحات جلسه دفاع روی پایان نامه

 .2-4اخذ تأیید استاد راهنما و نماینده تحصیالت تکمیلی در خصوص انجام اصالحات

خیر

آیا دانشجو تمایل به استفاده
از نمره تشویقی مقاله دارد؟

بله
 .3-4امضای فرم درخواست استفاده از مهلت  6ماهه ارائه مقاله توسط دانشجو

خیر

آیا مقاله ارائه شده
است؟
بله

 .1-3-4ارائه مدارک مورد نیاز اخذ نمره مقاله به معاونت پژوهشی

 .4-4ثبت اطالعات پایاننامه در پایگاه ایرانداک و دریافت رسید ثبت به همراه شماره پیگیری

 .5-4تحویل یک نسخه از پایاننامه به کتابخانه
موسسه و یک نسخه به تحصیالت تکمیلی موسسه

 .5-4تحویل سه نسخه  CDبه کتابخانه موسسه
شامل فایل  wordو  pdfپایاننامه و اسالیدهای جلسه دفاع

 .6-4انجام امور فارغ التحصیلی

