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در زمینه  انتخاب موضوع 

 تخصصی
 مراحل تصویب

 و اجرای غاز تدوینآ

 پایان نامه

مرحله دفاع و پس از 

 دفاع

 سرپرست کارگروهمشورت با -1

معرفی استاد راهنما به پیشنهاد -2

 شرکت کننده

با نظر استاد  انتخاب استاد مشاور-3

 راهنما 

 تهیه و تدوین پروپزال با مشورت -4

 ا و مشاورراهنم اناستاد

انجام  تصویب

 اصالحات

پروپزال نهایی با امضاء استاد  ظیمتن

اهنما و استاد مشاور و تحویل به ر

مرکز و  آموزشی سرپرست کارگروه

 سرپرست امور پایان نامه ها

طرح پروپزال پیشنهادی در 

 مرکز شورای آموزشی

 تصویب
بازگشت به 

 هکارگرو

هوطمرب  

 انجام مراحل اداری پروپزال -1

استادان یل مدارک متک-2

 راهنما و مشاور

زیر  پایان نامه ایاجرآغاز -3

نظر استاد راهنما و استاد 

 شاورم

تهیه و تدوین پروپزال طرح -4

 پژوهشی حاصل از پایان نامه

فرم گزارش  و تکمیل تنظیم
ما و استاد راهن با تایید فت کارپیشر

ارائه آن  وماه یکبار  3مشاور هر 
 به امور پایان نامه های مرکز

تهیه یک  پایان نامه کار پس از اتمام

جهت تایید استاد راهنما  از آن سخهن

 و مشاور

انجام  تصویب

 اصالحات

پس از تایید راهنما و داور پرینت -1

سرپرست دو نسخه پایان نامه به 

 کارگروه جهت تحویل به داوران

 سرپرست اعالم تاریخ دفاع توسط-2

 ه آموزشیکارگرو

 گیری مراحل مختلفپی-3

پایان نامه از دفتر دعوتنامه های دفاع از دریافت -1

 و ارائه به اساتید مربوطهامور پایان نامه ها 

  پیگیری و تکمیل دیگر فرمهای مربوطه -2

 از دو روز قبلمجوز دفاع صورتجلسه ارائه -3

 دفترامور پایان نامه هاارائه به  و تاریخ دفاع

برگزاری جلسه -

 دفاع 

انجام اصالحات -

پیشنهادی در 

هفته دفاع جلسه 

 پس از دفاع

دفاع  هفته پس از 2مراجعه حداقل -

پایان نامه در صورت انجام اصالحات و 

 اخذ تاییدیه از امضای هیئت داوران 

 انجام امور فارغ التحصیلی-

 پایان
 تصویب

 مرحله آخر

پایان نامه  فلوچارت مراحل طرح و تصویب پروپوزال   

 


