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مزاحل تصوية و اخذ كد پاياننامههاي كارشناسي ارشد تا دفاع و تسويه حساب
هطَرت داًطجَ ثب استبداى جْت اطویٌبى اس داضتي ظزفیت ٍ اًتخبة هَضَع پبیبى ًبهِ ( حذاكثز تب پبیبى تزم )3

تعییي استبد راٌّوب ٍ در صَرت ًیبس تعییي استبد هطبٍر ثِ پیطٌْبد استبد راٌّوب ٍ تكویل پیطٌْبدُ
(فزم ضوبرُ  ٍ )1ارایِ فزم تفبّنًبهِ پژٍّطی ثب استبداى راٌّوبی خبرج اس داًطگبُ آساد اسالهی(فزم
نیاز به اصالح

هزاجعِ ثِ ٍثگبُ ایزاى داک ٍ جستجَ جْت تكزاری ًجَدى هَضَع تَسط داًطجَ
ارسال به گروه آموزشی

ثزرسی اٍلیِ پیطٌْبدُ (فزم ضوبرُ  )1تَسط هسئَل تحصیالت تكویلی

ثزرسی پیطٌْبدُ (فزم ضوبرُ  )1در ضَرای گزٍُ آهَسضی ٍ در صَرت تصَیت ،اخذ ٍاحذ پبیبى ًبهِ ٍ
تحَیل ثزگِ اًتخبة ٍاحذ ثِ كبرضٌبس گزٍُ آهَرضی تَسط داًطجَ .ضزٍع اًجبم پبیبى ًبهِ تَسط
ارسال به امور پایان نامه /رساله داًطجَ

بررسی پیشنهاده (فرم شماره  )1در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه حداکثر طی دو هفته و در صورت
تصویب نهایی

اطالع رسبًی ثِ داًطجَ در خصَظ تصَیت پیطٌْبدُ ٍ ثبیگبًی پیطٌْبدُ(فزم ضوبرُ ) 1
(فزم ضوبرُ  )1تَسط كبرضٌبس گزٍُ آهَسضی
اخذ كذ پبیبى ًبهِ تَسط كبرضٌبس اهَر پبیبىًبهِ ٍ ارسبل فزم اثالغیِ تصَیت هَضَع پبیبىًبهِ تحصیلی ثِ داًطجَ
(فزم ضوبرُ  ٍ )2فزم اثالغیِ تصَیت هَضَع پبیبىًبهِ تحصیلی ثِ استبداى راٌّوب ٍ هطبٍر (فزم ضوبرُ )3

پیگیزی اًجبم پبیبى ًبهِ تَسط داًطجَ تحت ًظبرت استبداى راٌّوب ٍ هطبٍر ،تكویل فزم گشارش پیطزفت
كبر سِ هبِّ پبیبى ًبهِ كبرضٌبسی ارضذ( فزم ضوبرُ  ٍ )8تحَیل آى ثِ كبرضٌبس دفتز اهَر پبیبى ًبهِ

حضَر داًطجَ در سِ جلسِ دفبع ٍ تكویل فزم حضَر داًطجَ در سِ جلسِ دفبع ( فزم ضوبرُ ٍ ) 9
تحَیل آى ثِ استبد ًبظز در جلسِ دفبع
و

آهبدُ ًوَدى ًسخِ اٍلیِ پبیبى ًبهِ ٍ اخذ تبییذیِ استبد راٌّوب

ادامه در صفحه بعد

نیاز به اصالح

موضوع تکراری

ضوبرُ  )37در صَرتی كِ استبد راٌّوب خبرج اس داًطگبُ آساد اسالهی هطغَل فعبلیت ثبضذ.
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دریبفت ٍ تكویل فزم اعالم آهبدگی داًطجَ جْت دفبع اس پبیبى ًبهِ ( فزم ضوبرُ  ٍ) 4اخذ تبییذیِ استبداى راٌّوب،
هطبٍر ،هذیز گزٍُ ٍ داٍراى ٍ تحَیل آى ثِ كبرضٌبس دفتز اهَر پبیبى ًبهِ  /رسبلِ تَسط داًطجَ

دریبفت اثالغیِ ّبی استبداى راٌّوب ،هطبٍر  ،داٍر ٍ ًبظز جْت حضَر در جلسِ دفبع ٍ تحَیل آى ّب تَسط
داًطجَ
تكویل فزم اطالعیِ جلسِ دفبع اس پبیبى ًبهِ ثزای دریبفت درجِ كبرضٌبسی ارضذ (فزم ضوبرُ ً ٍ )10صت در
تبثلَ اعالًبت حذاقل یک رٍس قجل اس دفبع تَسط داًطجَ

تكویل فزم اطالعبت پبیبىًبهِ كبرضٌبسی ارضذ(فزم ضوبرُ  ٍ )7تحَیل  CDی آى ثِ استبد ًبظز در جلسِ
دفبع

برگساری جلسه دفاع
تكویل فزم تعْذًبهِ اًجبم اصالحبت پبیبىًبهِ ٍ تحَیل ًسخِّبی پبیبىًبهِ (فزم ضوبرُ  )5در صَرت ًیبس ثِ اًجبم
اصالحبت در پبیبى ًبهِ در جلسِ دفبع ٍ تحَیل پبیبى ًبهِ حذاكثز تب یک هبُ پس اس جلسِ دفبع .تكویل فزم ارسیبثی
دفبع پبیبى ًبهِ كبرضٌبسی ارضذ (فزم  31ضوبرُ)  ،فزم صَرتجلسِ دفبع(فزم  32ضوبرُ) ،فزم تعییي ارسش هقبلِ ٍ
ًوزُ ًْبیی پبیبىًبهِ كبرضٌبسی ارضذ جلسِ دفبع پبیبىًبهِ كبرضٌبسی ارضذ (فزم 33ضوبرُ) در صَرت ٍجَد هقبلِ ،
یب تكویل فزم اًصزاف اس ارائِ هقبلِ(فزم ضوبرُ  ٍ )34یب تكویل فزم فزصت پذیزش هقبلِ (فزم ضوبرُ  )35در صَرت
توبیل داًطجَ ثِ استفبدُ اس فزصت سِ  /ضص هبِّ جْت دریبفت پذیزش هقبلِ هستخزج اس پبیبى ًبهِ ٍ فزم گشارش
استبد ًبظز اس از جلسه دفاع پایاننامه کارشناسی ارشد(فزم ضوبرُ )36

تكویل فزم تحَیل ًسخِّبی پبیبىًبهِ صحبفی ضذُ كبرضٌبسی ارضذ ثعذ اس دفبع( فزم ضوبرُ  ٍ )6تحَیل ًسخِ ّبی
صحبفی ضذُ پبیبى ًبهِ ثْوزاُ  CDثِ استبداى راٌّوب ،هطبٍر ،هذیز كزٍُ ٍ كتبثخبًِ هزكشی داًطگبُ

تحَیل فزم ضوبرُ  6ثِ كبرضٌبس دفتز اهَر پبیبى ًبهِ ٍ دریبفت ًبهِ ثِ دایزُ اهتحبًبت جْت ثجت ًوزُ پبیبى
ًبهِ ٍ اًجبم تسَیِ حسبة

تَجِ :هطبثق ثخطٌبهِ ّبی سبسهبى هزكشی هی ثبیست حذاقل  6هبُ اس تبریخ تصَیت پیطٌْبد ُ در گزٍُ آهَسضی ٍ  4هبُ اس تبریخ اخذ
كذ آى ثگذرد ،لذا دفبع پیص اس هَعذ هقزر اهكبىپذیز ًویثبضذ.
حوزه معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان

