توضیحات تکمیلی روند انتخاب و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

مرحله اول :دانشجو موظف است براساس چارت پیشنهادی گروه مربوطه در نیمسال چهارم ( پس از گذراندن تمامی واحدهای درسی
مصوب و دارا بودن معدل حداقل  ،)14و در بازه انتخاب واحد ،پایان نامه را انتخاب نماید.

مرحله دوم :دانشجو می تواند بر اساس ظرفیت اساتید محترم راهنما و براساس زمینه پژوهشی ایشان ،استاد راهنمای پایان نامه خود
را از اساتید موسسه و یا با صالحدید و تایید گروه از اساتید مجرب و شایسته سایر موسسات و دانشگاه ها انتخاب نماید.

مرحله سوم :پروپوزال پیشنهادی می بایست براساس فرمت ارائه شده در سایت موسسه در قسمت تحصیالت تکمیلی دانلود و بصورت
کتبی ارائه شود.

مرحله چهارم :دانشجو موظف است پس از تصویب پروپوزال ،فرم پیشنهاده پایان نامه " فرم شماره  "2را بطور کامل تکمیل و پروپوزال
تصویب شده را در سایت  Iran-Docثبت و بارگذاری کرده و کد رهگیری دریافت نماید ،سپس پرینت کد رهگیری دریافتی و یک لوح
فشرده شامل اسکن تمامی صفحات فرم شماره  2که به طور کامل تکمیل گردیده به انضمام اسکن کد ر
هگیری دریافتی از سایت مذکور را به واحد تحصیالت تکمیلی ارائه نماید.

مرحله پنجم :در صورت عدم دفاع از پایان نامه در نیمسال مورد نظر ،دانشجو می بایست با تکمیل فرم " تمدید پایان نامه" و ارائه آن
به اداره آموزش تا قبل از حذف و اضافه نیمسال بعد ،پایان نامه خود را برای نیمسال بعد تمدید نماید ،در غیر اینصورت واحد پایان نامه
حذف شده و کلیه مر احل می بایست مجددا انجام گردد ( .الزم به یادآوری است که براساس آیین نامه آموزشی تحصیالت تکمیلی سنوات
مجاز تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر  4نیمسال می باشد).

مرحله ششم :پایان نامه می بایست براساس دستور العمل نگارش ارائه شده که در سایت موسسه که در قسمت تحصیالت تکمیلی موجود
می باشد نوشته و ارائه شود.

مرحله هفتم :در صورت آمادگی دانشجو جهت دفاع از پایان نامه( ،در صورت گذشت حداقل  4ماه از تصویب پروپوزال) ،پیگیری و تکمیل
فرم های شماره  3و  4و تحویل آن ها به واحد تحصیالت تکمیلی بر عهده دانشجو می باشد.

مرحله هشتم :پس از تعیین استاد داور ،دانشجو می بایست نسخه ای از پرینت پایان نامه خود را به همراه فرم شماره  4به استاد راهنما
جهت ارائه به استاد داور تحویل دهد و هماهنگی های الزم جهت برگزاری جلسه دفاع را انجام دهد.

مرحله نهم :دانشجو می باید در تاریخ تعیین شده از پایان نامه خود دفاع نماید .در جلسه دفاع عالوه بر پایان نامه ،دانشجو موظف است
مقاالت علمی منتشر شده خود را به همراه نامه های پذیرش آنها برای چاپ یا ارائه جهت کسب نمره مربوط به مقاالت به اساتید حاضر
در جلسه دفاع تحویل نماید.

مرحله دهم :در صورتی که نظر هیات داوران مبنی بر اعمال اصالحات در پایان نامه باشد ،دانشجو موظف می باشد در مدت زمان تعیین
شده اصالحات مذکور را انجام داده (فرم شماره  )6و به نظر اساتید محترم رسانده و تاییدیه آن را به همراه کد رهگیری  Iran-Docثبت
نهایی پایان نامه و یک لوح فشرده از فایل کامل پایان نامه در قالب  PDFبه انضمام اسکن کد رهگیری دریافتی از سایت مذکور به واحد
تحصیالت تکمیلی ارائه نماید .در غیر اینصورت نمره دانشجو به اداره آموزش گزارش نخواهد شد.

مرحله یازدهم :دانشجو می تواند از مهلت تعیین شده ( حداکثر  6ماه از تاریخ دفاع) جهت ارائه تاییدیه چاپ مقاله خود استفاده نماید.
( یادآوری  :تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو تاریخ دفاع از پایان نامه می باشد).

مرحله دوازدهم :دانشجو می بایست براساس راهنمای نگارش و صحافی پایان نامه در سایت موسسه در قسمت تحصیالت تکمیلی،
پایان نامه خود را در  3جلد صحافی و یک جلد را به نماینده تحصیالت تکمیلی تحویل نماید ( .در صورت تمایل استاد مشاور ،دانشجو
می تواند نسخه دیگری جهت ارائه به ایشان آماده نماید).

تذکر مهم :انتخاب پایان نامه از نیمسال چهارم تا زمان دفاع از پایان نامه در تمامی نیمسالها ضروری میباشد.
واحد تحصیالت تکمیلی موسسه آموزش عالی حکیم طوس

