 -1مرحله درخواست اساتید ارسالی شما:
 کارشناسی ارشد:

مرحله  :1انتخاب استاد راهنما /مشاور
 -1تکمیل عنوان یا موضوع پروپوزال
 -2انتخاب اساتید راهنما و مشاور
 -3ارسال درخواست دانشجو به استاد راهنما  ،مشاور  ،مدیر گروه جهت تایید
مرحله  :2بررسی توسط استاد راهنما /مشاور
 -1مطالعه درخواست دانشجو توسط استاد راهنما  /مشاور و تایید یا رد درخواست توسط اساتید
مرحله  :3بررسی استاد راهنما /مشاور در گروه
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مطالعه درخواست توسط مدیر گروه و تایید یا رد درخواست

مرحله  :4تایید اساتید انجام شده است
 -1درخواست دانشجو در این قسمت مورد تایید نهایی قرار می گیرد.

 -2پروپوزال  /پایان نامه غیر پزشکی مقطع ارشد:

مرحله  :1ثبت و تکمیل پروپوزال
 -1ثبت وتکمیل پروپوزال توسط دانشجو
 -2بارگذاری فایل تکمیل شده پروپوزال وضمائم آن(استعالم استعالم ایران داک و
اصالت سنجی  -تصویر صفحه جستجوی پایان نامه از سایت سیکا  -تصویر فرم
تعهد نامه دانشجو )
 -3ارسال به استاد راهنما ،مشاور ،مدیرگروه

مرحله  :2ارسال به استاد راهنما /مشاور

مرحله  :4بررسی در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده
 -1پروپوزال تایید شده به همراه صورتجلسه گروه آموزشی در شورای دانشکده مطرح
شده
 -2بارگذاری صورتجلسه دانشکده و ارسال به شورای پژوهشی واحد

مرحله  :5بررسی در شورای پژوهشی واحد و صدور ابالغیه اساتید
 -1بارگذاری صورتجلسه شورای پژوهشی واحد

 -1بررسی پروپوزال توسط اساتید راهنما و مشاور جهت تایید یا رد

 -2اخذ کد اخالق ( در صورت نیاز )

 -2ارسال پروپوزال نهایی توسط استاد راهنما به مدیر گروه جهت بررسی و تصویب

 -3اخذ کد پایان نامه پس از تایید نهایی در شورای پژوهشی واحد

مرحله  :3ارسال به مدیر گروه جهت طرح پروپوزال در شورای تخصصی گروه
آموزشی
 -1بارگذاری صورتجلسه تنظیم شده از پروپوزال مطرح شده در شورای گروه آموزشی و
ارسال به دانشکده

 -4ارسال تاییدیه تصویب پایان نامه به دانشکده جهت ابالغ به اساتید و دانشجو

-3آمادگی برای دفاع (مقطع کارشناسی ارشد):
مرحله  :6آمادگی برای دفاع
با رعایت مهلت زمان شش ماهه از زمان تصویب موارد زیر باید در سامانه بارگذاری شود:
 -1گزارش پیشرفت سه ماهه اول و دوم
 -2بارگذاری نسخه نهایی و تصحیح شده پایان نامه
 -3بارگذاری فرم امضاء شده آمادگی دفاع و فرم تایید داوران
 -4بارگذاری اصالت سنج پایان نامه  ،فرم ب  ،فرم نمره مقاله
 -5بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه توسط کارشناس

مرحله  :7تایید استاد راهنما و مشاور
 -1بررسی و تایید نسخه نهایی رساله توسط استاد راهنما و مشاور جهت آمادگی دفاع

مرحله  :8پیشنهاد داور و تاریخ دفاع در گروه
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تنظیم صورتجلسه پیشنهاد داوران

-2

وارد کردن تاریخ پیشنهادی دفاع

مرحله  :9تعیین و صدور ابالغیه تاریخ دفاع در پژوهش دانشکده
 -1ارسال پایان نامه به داوران
 -2ثبت و تایید زمان دفاع
 -3صدور ابالغیه داوران
 -4صدور دعوت نامه برای اساتید راهنما/مشاور /داوران جهت شرکت درجلسه دفاع
 -5صدور صورتجلسه دفاع از پایان نامه

