
 پاسخ به پرسشهای متداول

 و کلیه دستور العمل ها نمودهکلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی بایستی به پروفایل خود مراجعه *******

 ********و نمودار گردش کار را مطالعه و مطابق آن اقدام نمایند. 

 این مطالب قابل تغییر بوده لذا دانشجو بایستی مدام آنرا مطالعه نماید.

 ارائه  پروپزال به دفتر امور پژوهشی چگونه است؟نحوه -1

ر د ثبت پایان نامه پروفایل خود قسمتهمانطور که در نمودار گردش کار مشخص است دانشجو در ترم سوم پس از مشخص کردن موضوع و استاد راهنما به ***

 .نمایدسپس تکمیل را می تواند ذخیره و سایرصفحات پرینت  مراجعه نموده و پس از درج عنوان و استاد راهنما از صفحه اول قسمت پژوهش و فناوری

ه اول ساختمان طبق 214تایید تحصیالت تکمیلی آموزشی)اتاق بعد از انتخاب واحد) تایید گروه تخصصی وو و تایید استاد راهنما  پروپوزال فرمپس ازتکمیل ***

 نماید.ورای پژوهشی و اخذ کد پایان نامه به دفتر امور پژوهشی تحویل را جهت تایید در جلسه شخود پروپزال  اداری( 

  .می باشد در شورای پژوهشیپروپوزال تایید ماه از تاریخ  6 تاریخ دفاع***

  )سایر قسمت ها در این خصوص پاسخگو نمی باشد(.شودر گروه انجام توسط مدیالزاما با هماهنگی و معرفی استاد راهنما  الزم به تذکر است  ***

 قبل از دفاع چه مراحلی بایستی انجام شود؟-2

تایید استاد راهنما  پس از دفاع رم اعالم آمادگیفبایستی (   PDFپایان نامه و پروپزال به صورت نهایی پس از ثبت چکیده و فایل )روز قبل از دفاع  15حداقل ***

 امور پژوهشی گردد تا نسبت به ثبت در سیستم اقدام گردد.تحویل  فرم شرکت در جلسات دفاعبه همراه مدیر گروه  حضوری و تاییداز طریق پورتال 

د داور با یوزر و اساتی نیست()نیازی به ایمیل یا ارسال پایان نامه داور قابل رویت بودهراهنما و  برای استاد پایان نامهپس از ثبت داوران در سیستم فایل نهایی ***

 گردد. ادرصک هفته قبل از دفاع اقدام نمایند تا امکان پرینت صورت جلسه دفاع توسط پژوهشی و پسورد خود می توانند نسبت به بررسی و اعالم نظر حداقل ی

 لذا آپلود فایل نهایی الزامی است.وجود ندارد شناس پژوهش حذف یا تغییر فایل های پایان نامه پس از ثبت اساتید داور توسط کار***

نماید لذا در صورت عدم مشاهده موظف است با  هقبل از دفاع می تواند مشاهد ،را از طریق پورتال خود اساتید و اعالم حضور دانشجو نظرات و تایید دفاع ***

 مسئولیت و عواقب عدم تایید داور قبل از دفاع بر عهده دانشجو می باشد(  هماهنگی،نماید)و تایید تماس گرفته و درخواست بررسی  اساتید داور

 در روز دفاع جهت داوران الزامی است. یک یا دو نسخه پرینت پایان نامههمراه داشتن ***

 بعد از دفاع چه مراحلی باید طی شود؟-3

ست حداکثر *** شجو موظف ا صالح  20دان سخه نهایی بعد از دفاع (بارگزاری نماید و جهت و روز بعد از دفاع پایان نامه خود را ا شی خود )ن در پورتال پژوه

ساتید)راهنما و داور( که در پورتال دانشجو نیز قابل مشاه ستاد راهنما و داوران خود هماهنگ نماید لذا در صورت تایید ا ده است می تواند پایان نامه اخذ تایید با ا

 .(فقط بایستی از طریق پورتال انجام پذیردبه مراجعه حضوری و امضاء نمی باشدخود را گالینگور)مجلد( نماید.)نیازی 

شجو *** ست بعد از دفاع دان سی دی)حاوی فرم پروپزال و فایل نهایی پایان نامه به صورت  یکبای سخه پایان نامه گالینگور و یک عدد  الزاما که  DOC  , PDFن

سمت  سایت واحد در ق شجو(  پورتالمطابق با فرمت آیین نامه نگارش موجود در وب  سید آنرا به تحویل دان شی کتابخانه داده و ر صیالت تکمیلی آموز رائه و اتح

 رت تایید نخواهد شد(.پایان نامه مجلد شده بایستی دقیقا مشابه فرمت و آیین نامه نگارش پایان نامه باشد در غیر اینصوتسویه حساب نماید) می تواند

شجوکلیه *** شرکتیان دان شرکت نموده و فرم  سه دفاع مرتبط با گروه آموزشی خود  سه جل سه)موجود باید الزاما قبل از ارائه فرم اعالم آمادگی دفاع  در  در جل

گروه  اواند در سایر شهرستان ها نیز در جلسه دفاع مرتبط برا تکمیل و به همراه فرم اعالم آمادگی دفاع تحویل امور پژوهشی نماید.)دانشجو می ت پورتال دانشجو(

 دانشگاه برساند.آن موزشی خود شرکت و فرم را به تایید معاون و یا مدیر پژوهشی آ

ش رو ع های پیقبل از شرکت در جلسه دفاع صبح همان روز با توجه به احتمال کنسل شدن جلسه دفاع به دالیل مختلف وجود دارد از طریق پورتال خود دفا***

 را باز بینی نموده تا از برگزاری جلسه دفاع مطمئن شود.

باشد لذا دانشجویان با هماهنگی مسئول برگزاری دفاع در صورت تمایل در محل سالن پذیرایی واقع در همان پذیرایی در محل سالن برگزاری دفاع ممنوع می***

 .طبقه بعد یا قبل از دفاع اقدام به پذیرایی نمایند

 آدرس دهی مقاله و نحوه نوشتن اسامی در مقاله چگونه است؟دو نمره مقاله و  -5

صورتیکه *** شجو در  ضیدان صراف از نمره مقاله را مقاله ننمره دو  متقا شد فرم ان شجو وجود دارد با سید کتابخانهتکمیل و که در پورتال دان بابت )به همراه ر

 تسویه حساب نماید. می تواند تحویل تحصیالت تکمیلی آموزشی نموده و، (نسخه پایان نامه و یک عدد سی دی  یکتحویل 

ستفاده از دو نمره*** صورت ا شده  مقاله در  سبت به ارائه مقاله چاپ  صت دارد تا ن سال فر شده از تاریخ دفاع یک صورتیکه در ماقدام نمایدیا پذیرفته  وعد )در 

 .خود را تحویل کتابخانه داده باشد(روز( نسخه پایان نامه صحافی شده و سی دی  20مقرر)



و ن بر عهده دانشجججو می باشججد.آالزامی و مسججئولیت  (پروفایل دانشجججوموجود در  ،آدرس دهی مقاالت جهت اخذ نمرهرعایت آدرس دهی مقاله )آیین نامه ***

نوشتن  و ترتیب ر)در صورت وجود( نام کسی دیگری را ننویسداستاد مشاودانشجو باید ترتیب نوشتن اسامی را رعایت نموده و به جز دانشجو و استاد راهنما و 

 به دانشجو نمره تعلق نخواهد گرفت(.)در صورت رعایت نکردن ادرس نیز کامال رعایت شود 

شگاهها برگزار می گردد*** سط دان سات و انجمن ها مقاله باید در کنفرانس های معتبر)مثال کنفرانس هایی که تو س سایر مو ست (نه  آن  یا در مجالت معتبر که لی

شود. شد ارائه  شی می با سمت خدمات امور پژوه سایت واحد قوچان در ق شجو تعلق نخواهد  در وب  شد نمره ای به دان صورتیکه کنفرانس یا مجله معتبر نبا در 

 گرفت.
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