فرآیند انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
انتخاب استاد راهنما و مشاور 1و
ثبت موضوع پایان نامه در پورتال
پژوهش

راهنما:
 موارد مستطیل فیروزه ای مربوط به دانشجو
 موارد آبی مربوط به اساتید (راهنما ،مشاور و داور ) و مدیر گروه
 موارد نارنجی مربوط به پژوهش دانشکده
 موارد بنفش مربوط به معاونت پژوهش
 موارد سبز مربوط به امور مالی واحد

2

بررسی و تایید موضوع توسط استاد
راهنما و مشاور
توضیحات:
 .1انتخاب استاد مشاور اختیاری است.
 .2فلش های دوطرفه به معنی تداوم ارتباط دو جانبه تا حصول تائیدیه
نهایی آن مرحله می باشد.
 .3دانشجو می تواند فایل های پایان نامه را جهت اصالح و ارائه به اساتید
در پورتال پژوهش قرار دهد.
 .4در صورت تکمیل فرآیند و تایید توسط پژوهش دانشکده و امور اداری

تایید تعهدنامه

بارگذاری پروپزال نهایی در پورتال
پژوهش
بررسی و تایید پروپزال توسط استاد
راهنما و مشاور
رد

اصالح پروپزال و ارسال مجدد

تصویب با اصالحات

طرح پروپزال در شورای گروه
آموزشی
تایید

انجام کار تحقیق پایان نامه با
همکاری استاد راهنما و مشاور

3

بعد از گذشت حداقل  4ماه از تصویب پروپزال در گروه

ارسال درخواست صدور وضعیت
تحصیلی از طریق تیکت به کارشناس
پژوهش دانشکده قبل از اتمام مهلت
تعیین شده در آن نیمسال
صدور وضعیت تحصیلی و تخصیص
کد پایان نامه

بارگذاری فایل نهایی پایان نامه در
پورتال پژوهش
اصالحات

بررسی و تایید پایان نامه توسط
استاد راهنما و مشاور
تایید

تایید آمادگی دفاع توسط مدیرگروه
تایید
رد

تعیین داور یا داوران توسط مدیر
گروه
تایید

بررسی و تایید پایان نامه توسط داور
یا داوران

انجام اصالحات مطابق نظر داور

اصالحات

تایید

بررسی و تایید آموزش

رفع مشکالت آموزشی (شرط معدل،
انتخاب واحد در نیمسال جاری و )...

رد

تایید

بررسی و تایید مالی

رفع مشکالت مالی (پرداخت شهریه
و )...

رد

تایید
پس از گذشت حداقل  6ماه از تاریخ تصویب پروپزال در گروه

هماهنگی زمان دفاع با اساتید و
رزرو اتاق دفاع در سامانه هماهنگی
جلسات دفاع
4

برگزاری جلسه دفاع

برگشت به مراحل قبلی بر اساس
نظر هیات داوران

رد پایان نامه

تایید

تکمیل فرم تسویه حساب پژوهش

بله

آیا در صورتجلسه دفاع دانشجو
اصالحات درج شده است؟

آیا دانشجو دارای مقاله مستخرج از
پایان نامه می باشد؟
بله

تایید مقاله توسط استاد راهنما و
مدیر گروه
ارسال مستندات مربوط به مقاله از
طریق تیکت یا بصورت حضوری به
معاونت پژوهش

خیر

خیر

بررسی و تایید مقاله توسط معاونت
پژوهش

مراجعه دانشجو به سامانه تسویه
حساب و مشاهده اصالحات درج
شده در صورتجلسه دفاع و سپس
انجام اصالحات

تایید اصالحات توسط استاد راهنما

اعمال نمره مقاله

ارسال فرم اصالحات از طریق تیکت
یا بصورت حضوری به معاونت
پژوهش

در صورت تکمیل
شدن هر دو فرآیند

شروع فرآیند فارغ التحصیلی

ثبت درخواست فارغ التحصیلی در
سامانه خدمات الکترونیکی
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