مراحل تصویب موضوع پایان نامه  ،پروپوزال و دفاع از پایان نامه (آدرس سایت داوطکذٌ www.pe.azad.ac.ir:قسمت تحصیالت تکمیلی)
تصویب موضوع

اجرای پروژه

تکمیل پروپوزال

تسویه

و دفاع

در صورت تصویب موضوع
1

2
 -1هشورت تا استاداى گروه
 -2انتخاب هوضوع

-1دریافت فرم شواره ( 2فزم خام
پزيپًسال) اس سایت داوطکذٌ ،تکمیل
فزم ي درج کلیٍ اطالعات خًاستٍ

3
اجزا:
گشارش عملکزد بصًرت سٍ ماٍَ

4
 -1مزاجعٍ بٍ سایت داوطکذٌ ي دریافت
دستًرالعمل وگارش ي مطالعٍ آن
 -2آمادٌ کزدن فایل پایان وامٍ مطابق

ضذٌ بصًرت تایپی

دفاع:

-2اخذ تمامی امضاء َای خًاستٍ

-1دریافت فزم ضمارٌ( 3فزم اعالم آمادگی بزای ارائٍ پایان

ناهه) از سایت دانشکذه

ضذٌ(داوطجً  ،استاد راَىما ي مطاير

وامٍ) اس سایت ،تکمیل ي اخذ امضاء َا ي تحًیل بٍ آمًسش
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ي ) ...

 -4تکویل فرم شواره 1و ارائه

-3ثبت مًضًع در ساماوٍ ایزان داک

راَىما ،مطاير ي دايران بزای سمان ي مکان بزگشاری جلسٍ

-4تحًیل فزم تکمیل ضذٌ ي رسیذ

-3دریافت فرم شواره ( 4فزم ب)اس سایت ،تکمیل ،اخذ

ثبت ایزان داک بٍ کارضىاس پژيَص

امضاء َا ي تحًیل فزم بٍ َمزاٌ ( cdضامل فزم ب بصًرت

 -6تحًیل پایان وامٍ ي cdپىج حلقٍ )ضامل

 wordي اسکه امضاء ضذٌ ایه فزم) بٍ کارضىاس پژيَص

فایل پایان وامٍ بصًرت  ، word , pdfفزم

 -3دریافت فرم شواره 1
(درخواست تصویة هوضوع پایاى

پرینت آى ته هوراه ضوائن
خواسته شذه شاهل پرسشناهه و
هقاالت هرتثط تا هوضوع پیشنهادی
ته کارشناس آهوزش

فزم َای مخذيش(خط خًردگی ي

-2اعالم تاریخ جلسٍ دفاع ي َماَىگی با داوطکذٌ ي اساتیذ

الک گزفتگی)،واقص ،اضتباٌ تکمیل

-4دریافت فرم شواره ( 5فزم درخًاست ارائٍ یا عذم ارائٍ

 -5پیگیری نتایج جلسات شورای

ضذٌ ي امضاء تعزیف وطذٌ بزای

مقالٍ) اس سایت داوطکذٌ  ،تکمیل ي تحًیل بٍ کارضىاس

پژوهشی از طریق سایت دانشکذه

داوطگاٌ تحًیل گزفتٍ وخًاَذ ضذ.

پژيَص

دستًرالعمل ي ومًوٍ ارائٍ ضذٌ در ادامٍ آن
 -3ارائٍ فایل آمادٌ ضذٌ پایان وامٍ بٍ کارضىاس
آمًسش ي رفع اضکاالت
 -4چاپ پایان وامٍ
 -5اخذ امضاء َای خًاستٍ در پایان وامٍ

تکمیل ضذٌ کتابخاوٍ ملی بصًرت word ,
 ، pdfفزم ب بصًرت wordي اسکه امضاء
ضذٌ آن  ،فایل مقالٍ) بٍ کتابخاوٍ داوطکذٌ

