
 
 
 
 
 

 مراحل اقدامات دانشجو جهت انجام پایان نامه

 

 

 

 

 
 

 ردیف اقدامات دانشجو

 1 .گرفتن واحد پایان نامه و ارائه درخواست

 2 .درخواست استاد راهنما پیشنهادی از مدیرگروه

 3 .مراجعه به سایت برای فرمت پروپوزال نویسی

 ثبت عنوان پروپوزال داخل سایت ایرانداک
 ثبت موضوع( -عنوان)کلیدواژه( -نام نویسی -پیشینه ی پژوهش-ایرانداک)
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 5 د.استاد راهنما ارسال گرد یر گروه وتاییدیه ایرانداک برای مد

 .پروپوزال نهایی جهت داوری برای مدیرمحترم گروه ارسال گردد
 )در صورت رد پروپوزال اصالحات انجام و برای مدیر گروه جهت داوری مجدد ارسال گردد(
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به  وهشیجهت تشکیل پرونده پژ تصویب پروپوزال هفته پس از 1 حداکثر

 .تحصیالت تکمیلی مراجعه کنیدواحد 
پرینت فرم اعالم -پروپوزال با امضای استاد راهنما پرینت -پرینت ایرانداک با امضای استاد راهنما)

پایان نامه با امضا استاد پرینت فرم تعیین موضوع  -آمادگی استاد راهنما با امضای استاد راهنما

 راهنما(
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 8 .ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال است  6آمادگی برای دفاع حداقل 



قرار  روند پایان نامه بر اساس فرمت پایان نامه پس از تشکیل پرونده ادامه

 .روی سایت انجام گردد گرفته بر
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 10 .انجام گرددماه قبل از تاریخ دفاع  1همانندجویی فایل پایان نامه 

 11 .همانندجویی قابل قبول است %30حداکثر تا 

دانشجو درخواست دفاع را به گروه مربوطه تحویل می دهد و در صورت تایید 

و فرم آمادگی دفاع به آموزش  محدوده ی زمانی دفاع به ایشان اعالم می گردد

 .تحویل داده شود

 جلسه دفاع اطالعیه جلسه یش از برگزاریهفته پ 1دانشجو ملزم است حداقل 

 .دفاع خود را در محل مناسب نصب کند
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سایر  هیئت داوران و دفاع به صورت عمومی با اعضای هیئت علمی، جلسه

 .عالقمندان برگزار می گردد
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و کارشناس  استاد راهنما و استاد داور جلسه، دفاع با حضور ناظر جلسه

 .پژوهش رسمیت پیدا می کند
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موظف است در صورت نیاز به انجام اصالحات در پایان نامه حداکثر دانشجو 

 .روزاصالحات پیشنهادی داوران را انجام دهد 45طی 
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 16 .اصالحات انجام شده باید به تایید استاد راهنما و استاد داور برسدکلیه 

جهت حفظ حقوق  برای ثبت پایان نامه، دانشجو باید بعد از دفاع از پایان نامه

 .ایرانداک اقدام کند مولف در سامانه
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 براساس آخرین شیوه نامه )ورد و پی دی اف( نگارش و تحویل سی دی فایل

 .مصوب شورای پژوهشی صورت گیرد
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پرینت ایرانداک نهایی به واحد  فایل سی دی، تحویل فرم انجام اصالحات،

 .تحصیالت تکمیلی
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 گردد.محاسبه می  18نمره پایان نامه از 
 (20نمره پایان نامه =  18نمره مقاله مورد تائید +  2)
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دانشجو بعد از تکمیل موارد فوق و تایید معاونت  ثبت نهایی نمره پایان نامه

 .پژوهشی به اداره آموزش ارسال می گردد
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