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مرحله 9

مرحله 6
انتخاب اساتیذ

آمادگی جهت دفاع از پایان نامه

پيطٌْاد استاد راٌّوا در دٍهيي تزم تحصيل داًطجَ اس طزيك گزٍُ آهَسضي

دريافت ٍ چاپ فزم درخَاست دفاع اس ساهاًِ ٍ الذام بِ تاييذ لسوت ّاي هختلف اداري

ثبت ًام در ساهاًِ پژٍّطيار داًطگاُ آساد اسالهي ()ris.iau.ac.ir
(راٌّواي ثبت ًام در كاًال داًطكذُ هَجَد است).

بزرسي كارًاهِ سَابك آهَسضي

اًتخاب ٍاحذ پاياى ًاهِ

تاییذ اساتیذ

اًتخاب اساتيذ راٌّوا ٍ هطاٍر در ساهاًِ
بزرسي تَسط اساتيذ راٌّوا ٍ هطاٍر

دفاع

هزاجعِ بِ كارضٌاس
ارسال پاياى ًاهِ بِ داٍر يا داٍراى ،ثبت ساعت دفاع ،صذٍر ابالغيِ ٍ دعَت ًاهِ ّيات
داٍراى ٍ در ًْايت صذٍر صَرت جلسِ دفاع ٍ فزهْاي هزبَط بِ بزگشاري جلسِ دفاع

هزاجعِ بِ ادارُ كل آهَسش جْت اخذ هجَس آهَسضي

بارگذاري هستٌذات السم:
 گشارش كار سِ هاُ اٍل ٍ دٍم فايل ًْايي پاياى ًاهِ با فزهت pdf چكيذُ پاياى ًاهِ با فزهت ( wordفزم ب) فزم تاييذ ضذُ آهادگي دفاعً -اهِ تاييذ ادارُ كل آهَسش

پس از دفاع

هزاجعِ بِ كارضٌاس
-

درخَاست فزصت ضص هاِّ داًطجَ بزاي ارائِ دستاٍر پژٍّطي (همالِ هعتبز)؛ كِ در
ايٌصَرت داًطجَ تا پاياى ايي هذت فارغ التحصيل ًخَاّذ ضذ.

-

در صَرت عذم توايل داًطجَ بِ استفادُ اس فزصت فَق (لشٍم تكويل فزم  ،)4اهَر هزبَط
بِ فارغ التحصيلي اًجام هي گيزد.

بزرسي اساتيذ دركويتِ تخصصي گزٍُ
خاتوِ هزحلِ 6

-

خاتوِ هزحلِ 9

تاييذ در گزٍُ آهَسضي ٍ اتوام ايي هزحلِ
مرحله 10

ارسال نمره دفاع

تاییذ موضوع پایان نامه
(مراحل  1تا )5

مرحله 7

بارگذاري ًسخِ ًْايي

تاییذ اساتیذ راهنما و مشاور
اًتخاب هَضَع تحميك ،ثبت پزٍپَسال ٍ بارگذاري ضواين
(ضواين  :فايل  pdfپزٍپَسال ،تعْذًاهِ اساتيذ ،تعْذًاهِ داًطجَ ٍ تاييذيِ ايزاًذان)

پاياى ًاهِ
تاییذ واحذ دانشگاهی

هعزفي داٍر يا داٍراى پيطٌْادي تَسط استاد راٌّوا ٍ تعييي تاريخ دفاع

بررسی پروپوزال توسط اساتیذ راهنما و مشاور

تاييذ استاد راٌّوا ٍ خاتوِ هزحلِ 10

مرحله 8
بررسی پروپوزال درکمیته تخصصی گروه

تاییذ مذیر گروه

بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکذه

اًتخاب ٍ تاييذ داٍر يا داٍراى ٍ بارگذاري صَرت جلسِ تعييي داٍر

بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی واحد و ثبت کد پایان نامه

خاتمه کار نهایی (مرحله )11
هب امیذ مىفقیت ربای دانشجىيان گرامی  -دادکشنه علىم پاهی  -دااگشنه آزاد اسالمی مشهذ

راٌّوا
رسٍر سالي
داًطجَ

اساتيذ

گزٍُ

دانشكذه

واحذ دانشگاهی

