
 

گاه آزاد اسالمي واحد قوچان كارشناسي ارشد   رد مقطع    پايان انمه  كار  نمودار گردش  دانش

 
 

 

 باشد. )در سیستم دانشگاه آزاد اسالمي(کد راهنما استاد راهنما مي بايست داراي مدرک دکتري و                                                                                                                            

از ثبت پایان نامه( اخذ پرینت -دامنه پژوهشیزیر، مع دانشگاهی)قسمت سیستم جا(www.iauq.ac.irوب سایت واحد)در زالوپروپتکمیل فرم 

  در گروه تخصصی ارائهمدیر گروه تخصصی جهت  تحویل آن به وو تایید استاد راهنما همان قسمت 
 

 

 ج

 گروه پیشنهادي در شوراي تخصصي زالوپروپ طرح
 

 

 تصويب   عدم تصويب                                 انجام اصالحات                                                             
 

 
 

 

                                                                                     

 واحدزال در شوراي پژوهشي وطرح پروپ         
 

                       تصويب                                     عدم تصويب                 جهت انجام اصالحات عودت به دانشجو                            
 و اطالع داده مي شودتوسط امور پژوهشي به دانشج                                           
                         

 اخذ کد شناسايي پايان نامه توسط امور پژوهشي

 
 

 بعد از ثبت در دبیرخانه تحويل به استاد راهنما رتال دانشجويي  ووراهنما توسط دانشجو از پ براي استاد یهابالغ اخذ

 (بر عهده دانشجو مي باشد اعواقب عدم تحويل ابالغیه استاد راهنم) زير نظر استاد راهنما تا مرحله اتمامانجام پايان نامه  و

 

و تحويل آن به امور در پورتال دانشجويي،  نهاييپايان نامه  پروپزال و  بعد از ثبت چکیده و آپلود فايل اخذ فرم اعالم آمادگي دفاع 

)از تايید استاد راهنما پس از )شرکت در سه جلسه دفاع  تکمیل فرم الزامي مي باشد(همراه فرم شرکت در جلسات دفاع به  (408س اداري اتاق  4)طپژوهشي

 (و غیر قابل تغییر خواهد بود داوران ارزيابي خواهد شداستاد راهنما و )فايل پايان نامه آپلود شده نهايي بوده که توسط .و مدير گروهطريق وب سايت(
  گذشته باشدر شوراي پژوهشي دانشگاه دماه بعد از تاريخ تصويب پروپوزال  6داقل زمان دفاع ح 

 

 

 
 

 

 
 

 بعد از تاريخ دفاع روز 20مجلد حداکثر نسخه پايان نامه  يکبه همراه  PDFو  WORDحاوي فايل  عدد سي دي يک تحويلپس از برگزاري دفاع 

          از طريق پورتال ممتحن یداسات توسط استاد راهنما، پايان نامه تايیدپس از  (اخذ رسید)به کتابخانه  ( وب سايت واحدارايه شده در مطابق با فرمت )

  و کارشناس پژوهشي واحد ) نیازي به مراجعه حضوري و اخذ امضاء نمي باشد(
 

استفاده از دو نمره  تمايل به در صورت لذا مي يابدنمره به فعالیت هاي پژوهشي اختصاص  2و محاسبه خواهد شد 18نمره پايان نامه از 

 اقدام گردد. و آدرس دهي صحیح در پورتال پژوهشيز دفاع مطابق فرم اختصاص نمره بعد ا تا يکسالبايستي حداکثر 
 

 

 تخصصي انتخاب موضوع در زمینه

 و انتخاب استاد راهنما با معرفي و هماهنگي مدير گروه 

 اداري( ساختمان 215)اتاقآموزشيدايره تحصیالت تکمیلي ط توس )بعد از انتخاب واحد(آنتايیدوتخصصي از گروه توسط دانشجوايید شده ريافت پروپزال تد

 .باشد راهنما داراي ظرفیت کد پايان نامه دصورتیکه استادر ( ساختمان اداري 408)اتاق پژوهشي به امورسپس تحويل 

 رتال دانشجووو ثبت در پ براي پايان نامهخذ کدتوسط امور پژوهشي واحد ا
 آگاه خواهد شد.و تاريخ تايید  پايان نامهکد اخذ  و در شورا  تال دانشجويي خود از تايیدرودانشجو از طريق وارد شدن به پ

 واحد پژوهشي کارشناستوسط  روز قبل از تاريخ برگزاري دفاع ( 15)حداقل دفاع در سیستمو ساعت و ثبت تاريخ  تايید

 انجام مي شود دفاع در موعد مقرر توسط دانشجو شرکت در جلسهصدور مجوز دفاع و  هماهنگي با داوران و استاد راهنما جهت
 )در غیر اينصورت با داوران تماس بگیرد( داوران و دانشگاه و نظرات داوري جويا خواهد شد.استاد راهنما و دانشجو با مراجعه به پورتال خود از صدور مجوز دفاع توسط 

 (جلسه دفاع کنسل و به وقت ديگري موکول خواهد شد، د راهنما و داوران در ساعت مقرر حضور استاداوران و يا عدم راهنما و صدور مجوز دفاع توسط عدم )
 

 

 

  (در وب سايت واحد قسمت تحصیالت تکمیلي مراحل تسويه حساب)تسويه حساب مطابق اطالعیه مراجعه به آموزش جهت 


