فلوچارت مراحل تدوین و تصویب پروپوزال و دفاع از پایاننامه
مراحل انجام کار

هرحله اول :تعیین استاد راهنوا

زمان انجام کار

نی
حداکثرمهلت ات پایان مسال دوم

اقداماتی که بایستی دانشجو انجام دهد:
 )1هطالعِ رسٍهِ علوی ) (cvاستاداى رضتِ تخصصی گزٍُ هزتَط اس طزیق ٍتگاُ
اساتیذ داًطگاُ تثزیش؛
 )2دریافت فزم درخَاست تعییي استاد راٌّوا اس طزیق سایت تحصیالت تکویلی؛
 )3ارایِ فزم تکویل ضذُ تِ هذیز گزٍُ هزتَط جْت طزح در ضَرای گزٍُ ٍ تعییي
استاد راٌّوا.

 )1اًتخاب ٍاحذ پایاى ًاهِ اس تزم سَم تا پایاى هذت تحصیل

هرحله دوم :تدوین پروپوزال

 )2ثثت ًام در سایت پزتال پایاىًاهِّای داًطگاُ تثزیش ٍ ثثت عٌَاى ٍ تأییذیِ اساتیذ
راٌّوا ٍ هطاٍر (ًام کارتزی ضوارُ داًطجَیی ٍ رهش عثَر کذ هلی)؛

نی
حداکثرمهلت آخر مسال دوم
است

هرحله سوم :تصویب پروپوزال
در شورای گروه

قب
حداکثرمهلت اراهی مدا رک ل از پایان
نی
مسال سىم

 )3تذٍیي پزٍپَسال تایذ تزاساس فزهت ارایِ ضذُ داًطگاُ تاضذ (فزهت هذکَر ٍ
ًوًَِ سایز فزم ّای هَرد ًیاس در سایت داًطگاُ درقسوت فزم ّا اس هذیزیت
تحصیالت تکویلی داًطگاُ کِ اس سیزتخص ّای هعاًٍت آهَسضی است،گذاضتِ ضذُ
است)؛
 )4اًتخاب ٍاحذ درس ایوٌی ،تْذاضت ٍ هحیط سیست ) ٍ (HSEگذراًذى آى
تزای تصَیة پزٍپَسال الشاهی هیتاضذ .ایي درس هیتَاًذ در ًیوسال اٍل یا دٍم
اخذ ضَد.
 )1ثثت پزٍپَسال ٍ ضویوِ کزدى فایل  PDFآى در پزتال پایاىًاهِّا
 )2تأییذیِ اساتیذ راٌّوا ٍ هطاٍر در پزتال پایاىًاهِّا؛
 )3آهادُ ًوَدى پزٍپَسال تطزیحی ٍ ًسخِ کاغذی ٍ تکثیز در یک ًسخِ؛
 )4ارایِ تِ هذیزگزٍُ جْت طزح ٍ تصَیة در ضَرای گزٍُ؛

 )5پیگیزی تصَیة یا ًیاس تِ اصالح در ضَرای گزٍُ ؛
 )6طزح پزٍپَسال تَسط هذیز گزٍُ هزتَطِ در ضَرای داًطکذُ.

هرحله چهارم :تصویب و تأیید
پروپوزال در شورای دانشکده

تکمی
آخریه مهلت زمان ل مدارک یاد
شده واصالح ردصىرت نیاز یک هفته بعد
قب
از اعالم هجیتن شىرای دادکشنه و ل از
نم
پایان یسال سىم می باشد.

 )1تعذ اس طزح در ضَرای داًطکذُ ،اصالح هَارد ضَرای داًطکذُ در عزض  4رٍس
کاری؛
 )2ثثت درساهاًِ ّ ٍ IRANDOCواًٌذجَ دریافت چاج اس پست الکتزًٍیکی
خَد ٍ تحَیل پزٍپَسال اصالح ضذُ ،ایزاىداکّ ،واًٌذجَ ٍ هذرک قثَلی HSE
تِ آهَسش داًطکذُ؛
 )3دریافت حکن کارگشیٌی استاداى راٌّوا ٍ هطاٍر خارج اس داًطگاُ ٍ دریافت
ضوارُ حساب آًْا؛
 )4ارائِ کلیِی هذارک فَق تِ آهَسش داًطکذُ؛

)1پزیٌت پایاىًاهِ ،تحَیل تِ اساتیذ راٌّوا ٍ هطاٍر؛
)2طزح در ضَرای گزٍُ ٍ تأییذیِ ضَرای گزٍُ ٍ ارسال تِ داٍر/داٍراى ّوزاُ
تا فزم تأییذیِ دفاع؛

هرحله پنجن :فرایند دفاع
و فارغ التحصیلی

تحصی
دافع و تىقف ل

 -3أخذ فزم هجَس دفاع ٍ طی هزاحل فزم هجَس دفاع؛
 -1-3گزفتي هجَس دفاع هٌَط تِ گذراًذى ٍاحذّای درسی تا حذاقل هعذل
 14است؛
 -4اخذ فزم یک ٍ دٍ اس طزیق سایت تحصیالت تکویلی ٍ آهادُ کزدى آًْا در
دٍ ًسخِ؛
 -5دفاع اس پایاىًاهِ/رسالِ ٍ اصالح ًظزات داٍر/داٍراى طی یک هاُ؛
 -6پزیٌت ٍ صحافی (ً 3سخِ) طثق فزهت داًطگاُ اس طزیق سایت تحصیالت
تکویلی؛
 )7فزم تسَیِ حساب ٍ طی هزاحل آى ٍ فارغ التحصیلی.

