روال گردش كار پاياننامههاي كارشناسيارشد
 .1اخذ ٍاحذ پایاىًاهِ تَعظ داًؾجَ

 .2هزاجعِ تِ
عدم وجود استاد در لیست

دفتز تحصیالت تىویلی جْت چه وزدى لیغت

وجود استاد در لیست

اعاتیذ هجاس تِ اخذ پایاىًاهِ
اخذ تائیذیِ تَعظ داًؾجَ اس اعتاد خارج اس داًؾگاُ در

 .3اًتخاب اعاتیذ راٌّوا ٍ هؾاٍر تَعظ

لالة فزم ؽوارُ  3تِ ّوزاُ هغتٌذات هزتَعِ (تصَیز

داًؾجَ

آخزیي حىن وارگشیٌی ،تصَیز ؽٌاعٌاهِ ٍ وارت هلی ٍ)....
 .4تائیذ اعاتیذ راٌّوا ٍ هؾاٍر تَعظ گزٍُ

ٍ تحَیل آى تِ دفتز تحصیالت تىویلی

تخصصی ٍ ؽَرای تحصیالت تىویلی
اخذ تائیذیِ هذارن اعتاد اس هذیز گزٍُ تَعظ
وارؽٌاط تحصیالت تىویلی ٍ ارعال آى تِ

 .5تىویل فزم ؽوارُ ( 1پزٍپَسال) تَعظ

هعاًٍت داًؾگاُ

داًؾجَ تحت ًظز اعاتیذ راٌّوا ٍ هؾاٍر

اخذ وذ ؽٌاعایی تزای اعتاد ٍاتالغ آى تِ

 .6ارائِ فزم ؽوارُ (1پزٍپَسال) تِ گزٍُ

گزٍُ هزتَعِ در لالة فزم ؽوارُ 3

تخصصی

(اعاتیذی وِ وذراٌّوایی داًؾگاُ آساد دارًذ ٍلی تا
وٌَى تا هزوش هحوَدآتاد ّوىاری ًذاؽتٌذ هیثایغت
فزم ؽوارُ  3ایي اعاتیذ ٍ هغتٌذات تَعظ داًؾجَ
تِ پزٍپَسال ضویوِ ٍ تحَیل گزدد).

 .7تصَیة فزم ؽوارُ  ٍ 1تىویل فزم

ؽوارُ  4در گزٍُ تخصصی
 .8اخذ اعتعالم عٌَاى پضٍّؼ در ایزاًذان

هزحلِ
 3یا 5

عدم تايید

 .10تزرعی فزهْای ؽوارُ 4 ٍ 1

 .9تحَیل فزم ؽوارُ  2 ٍ 1تَعظ گزٍُ تِ

در ؽَرای تحصیالت تىویلی ٍ تىویل فزم

دفتز تحصیالت تىویلی

ؽوارُ 5

تايید

 .11ثثت اعالعات فزم ؽوارُ  1تَعظ
وارؽٌاط تحصیالت تىویلی

 .12ارعال فزم ؽوارُ  5 ٍ 2 ،1تَعظ
وارؽٌاط تحصیالت تىویلی تِ هعاًٍت
داًؾگاُ جْت اخذ وذ

اتالغ تِ گزٍُ تِ ّوزاُ
علت عذم اخذ وذ

عدم اخذ کد

ٍ .13رٍد اعالعات
فزم ؽوارُ  2در عیغتن
وذیٌگ
عاسهاى هزوشی

اخذ کد

 .14ثثت اعالعات وذ اخذ ؽذُ در

عیغتن اعالعات پایاىًاهِّا تَعظ
وارؽٌاط
 .15اخذ تائیذیِ فزم ؽوارُ  ٍ 1صذٍر
احىام اعاتیذ (هذعَ) راٌّوا ٍ هؾاٍر در
لالة فزم ؽوارُ 6
 .16صذٍر فزم ؽوارُ  ٍ 7اخذ تائیذات هزتَعِ تَعظ وارؽٌاط
تحصیالت تىویلی ٍ ارعال آى تِ هعاًٍت اداری ٍ هالی جْت
پزداخت  25درصذ اٍلیِ حكالشحوِ اعاتیذ
 .17تحَیل فزهْای ؽوارُ  6تِ گزٍُ جْت
ارائِ تِ اعاتیذ هزتَعِ
 .18اًجام هزاحل پایاىًاهِ تَعظ داًؾجَ
تحت ًظز اعاتیذ راٌّوا ٍ هؾاٍر
 .19دریافت تائیذیِ فزم ؽوارُ  8اس اعاتیذ
راٌّوا ٍ هؾاٍر تَعظ داًؾجَ
 .20ارائِ فزهْای ؽوارُ  8تائیذ ؽذُ تَعظ
داًؾجَ در پایاى ّز تزم تِ هذیزگزٍُ

 .21صذٍر هجَس توذیذ ٍاحذ پایاىًاهِ در لالة فزم
ؽوارُ  9تَعظ وارؽٌاط رؽتِ

اعالم آهادگی دفاع

 .22اخذ تائیذیِ فزهْای ؽوارُ  11 ٍ 10اس اعاتیذ راٌّوا
ٍ هؾاٍر – هذیزگزٍُ ٍ تخؼ هالی ٍ آهَسػ داًؾگاُ
 .23تحَیل فزهْای ؽوارُ  12 ٍ11 ٍ 10تِ دفتز
تحصیالت تىویلی تَعظ داًؾجَ حذالل عِ ّفتِ لثل اس
تزگشاری جلغِ دفاع
 .24تعییي اعاتیذ داٍر ؽزوت وٌٌذُ در جلغِ دفاع تِ
پیؾٌْاد گزٍُ ٍ تاییذ ریاعت ؽَرای تحصیالت تىویلی
 .25ارعال پایاىًاهِ تِ ّوزاُ فزم ؽوارُ 13
تِ اعاتیذ داٍر

هزحلِ
18

عدم تائید

 .26اعالم ًظز داٍر در لالة
فزم ؽوارُ 13
تائید

 .27تحَیل فزم ؽوارُ  14تَعظ داًؾجَ
تِ دفتز تحصیالت تىویلی حذالل یه ّفتِ
لثل اس تزگشاری جلغِ دفاع
 .28صذٍر فزم ؽوارُ  15تَعظ وارؽٌاط
تحصیالت تىویلی ٍ ّواٌّگی جْت
حضَر اعاتیذ
 .29صذٍر فزم ؽوارُ  16تَعظ وارؽٌاط
تحصیالت تىویلی ٍ اخذ تائیذیِّای
هزتَعِ
ٍ .30رٍد اعالعات جلغِ دفاع در تخؼ تٌظین سهاى دفاع ٍ صذٍر فزهْای
ؽوارُ  18 ٍ 17تَعظ وارؽٌاط تحصیالت تىویلی

ٍرٍد اعالعات فزم ؽوارُ
 12در عیغتن وذیٌگ
هزحلِ
 22یا 16

عدم تائید

 .31تزگشاری جلغِ دفاع در حضَر ًاظز

پایاىًاهِّا ٍ آساد عاسی

ٍ ّیات داٍراى ٍ تىویل فزهْای ؽوارُ

ظزفیت اعاتیذ راٌّوا ٍ

 18 ٍ 17تَعظ ّیات داٍراى

هؾاٍر تَعظ وارؽٌاط
پضٍّؾی پظ اس دفاع

تائید

 .32ارائِ فزصت تِ داًؾجَ جْت اصالحات عثك ًظز ّیات داٍراى
تىویل فزم ؽوارُ  22تَعظ داًؾجَ ٍ در صَرت ًیاس ارائِ فزصت اٍلیِ
 6هاِّ جْت پذیزػ همالِ

 .33اخذ تائیذیِ فزهْای ؽوارُ  ٍ 18در صَرت ًیاس  19اس اعتاد راٌّوا ٍ
هذیز گزٍُ ٍ ٍرٍد اعالعات جلغِ دفاع در تخؼ پزٍصُّای دفاع ؽذُ

عیغتن تَعظ وارؽٌاط تحصیالت تىویلی
 .34صذٍر فزم ؽوارُ  ٍ 20اخذ تائیذات هزتَعِ تَعظ وارؽٌاط
تحصیالت تىویلی ٍ ارعال آى تِ هعاًٍت اداری ٍ هالی جْت پزداخت
 25درصذ هیاًی حكالشحوِ اعاتیذ
 .35در صَرت درخَاعت اصالحات تَعظ
ّیات داٍراى ،اًجام اصالحات

 .36در صَرت ارائِ هماالت پذیزفتِ ؽذُ در
هجالت ،تىویل فزم ؽوارُ  23تَعظ داًؾجَ
ٍ تحَیل آى تِ ٍاحذ پضٍّؼ

 .37اخذ تائیذیِ فزم ؽوارُ  18اس هعاٍى داًؾگاُ تَعظ
وارؽٌاط تحصیالت تىویلی ٍ تحَیل یه ًغخِ اصل
آى تِ ٍاحذ ثثت ًوزات
 .38در صَرت ارائِ هماالت ،صذٍر فزم ؽوارُ  ٍ 24اخذ تائیذات هزتَعِ
تَعظ وارؽٌاط تحصیالت تىویلی ٍ ارعال آى تِ هعاًٍت اداری ٍ هالی
جْت پزداخت  50درصذ پایاًی حكالشحوِ اعاتیذ
 .39اخذ اهضاّای هزتَط تِ هجَس صحافی ٍ چاج (تخؼ دٍم فزم)21
صحافی پایاىًاهِ ٍ درج فزمّای تعْذ اصالت  ،تاییذیِ دفاع ٍ هٌؾَراخالق پضٍّؼ در آى تَعظ داًؾجَ
 .40تحَیل ًغخ پایاىًاهِ تِ وتاتخاًِ ٍ ٍاحذ پضٍّؼ هزتَعِ در لالة
ً ٍ CDغخِ چاپی ٍ اخذ تائیذیِّای هزتَعِ تَعظ داًؾجَ
 .41ارعال دٍ عذد  CDپایاىًاهِ تِ عاسهاى
هزوشی تَعظ وارؽٌاط پضٍّؾی داًؾگاُ
 .42هعزفی داًؾجَ جْت اًجام اهَر فارغ التحصیلی

پایاى

