
 قابل توجه دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 (دانشجویان ترم سوم مقطع ارشد ویژه در ترم جاری  ایان نامهمراحل انجام پ

 پژوهشی، قسمت مشاهده فرم های پژوهشی–(قسمت تحصیالت تکمیلی آموزشی  iauq.ac.irاطالعات بیشتر در وب سایت واحد)

 تایید موضوع پروپوزال توسط استاد راهنما-2                    انتخاب استاد راهنما با هماهنگی مدیر گروه-1

 ثبت نام در سامانه پژوهشیار-4       اخذ ایران داک و سیکا برای عدم تکراری بودن موضوع-3

ضوع و  -5 ستاد راهنما جهت تایید مو شیار و هماهنگی با ا سامانه پژوه ستاد راهنما در  ضوع و ا  مدیرسپس هماهنگی با ثبت مو

 گروه برای تایید موضوع و استاد راهنما

ستاد راهنما-6 سایت واحد)تکمیل پروپوزال با هماهنگی ا صلی وب  ( قسمت تحصیالت تکمیلی  iauq.ac.ir)فرم خام از صفحه ا

 دانلود گردد.قسمت مشاهده فرم های پژوهشی ، پژوهشی–آموزشی 

 و پروپوزال ارشاد ییر پششاکی-قسامت فااییت های ارساایی شاما تکمیل مرحله اول پروپوزال در ساامانه پژوهشایار ازثبت و -7

 باد از انجام مرحله اول باید این مرحله سبش شود. (فایل سیکا -فایل ایران داک -وزالبارگذاری ضمائم )فایل ورد پروپ

 د سبش شود.هماهنگی با استاد راهنما برای تایید پروپوزال )مرحله دوم پژوهشیار ( این مرحله باد از تاییدبای-8

هماهنگی با مدیر گروه برای انجام مرحله سوم)ارسال پروپوزال به گروه تخصصی و ایجاد صورت جلسه گروه( توسط مدیر گروه  -9

 باد از انجام این مرحله بایدسبش شود.

شم پیگیری نماید تا بتواند  ش شدن مرحله  ستی تا قرمش  شجو بای شدن مرحله  6** دان سبش  ص 5ماه پس از  شورای ام )ت ویب 

 پژوهشی( دفاع نماید

 شهریور می باشد. 20بهمن و در نیمسال دوم  12** آخرین مهلت دفاع در نیمسال اول 

 ** با توجه به انتخاب واحد زود هنگام در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان تاریخ مذکور تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.

سالم**  شگاه ازاد ا ضور در برگشاری دفاع در دان ساتیدی که امکان ح شد یذا از انتخاب ا ضوری می با صورت ح ی واحد قوچان به 

 ع برایشان میسر نیست اجتناب گردد.جلسه دفا

ساتید ** برای  شود اگر به علت تکمیل ظرفیت ا شگاه انتخاب  ساتید هیئت علمی تمام وقت دان سایه از ا راهنمایی پایان نامه و ر

 می توانید از اساتید ییر هیئت علمی واحد نیش انتخاب نمایید. و امور پژوهشی  مدیر گروهتمام وقت با هماهنگی و مجوز 

 


