
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
             

 5/9/99و مهندسی خاک   دیریت گروه علومتهیه: م                  

 مراحل تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد

انتخاب واحد  ثبت نام

 توسط آموزش کل

نیاز مصوب مراجعه به مدیریت گروه برای گذراندن دروس پیش

گروه در صورتی که رشته کارشناسی دانشجو با ارشد هم خوانی 

اشد نداشته ب  

در وبسایت دانشکده و  ،هامراجعه به بخش فرم :تعیین استاد راهنما

 مربوطه با کامپیوتر و ارائه به نشست گروه برای تصویب فرمپرکردن 

) 

تعیین موضوع توسط استاد راهنما و اطمینان از تکراری نبودن 

 جو در سامانه ایران داکآن با جست و 

بر اساس فرمت دانشگاه  (پروپوزالپیشنهادیه) تنظیم 

 )دریافت فرم راهنمای از سایت دانشکده(

ای تواند یک پروپوزال یک صفحهاست می اگر شرایط موضوع دانشجو فصلی* 

شامل عنوان و روش کار توسط استاد راهنما در جلسه گروه به تصویب برساند 

 بعد پروپوزال کامل ارائه کند.

)پس از  ارائه پروپوزال تنظیم شده بر اساس فرمت به مدیر گروه

واحد درسی( 8گذراندن حداقل   

کپی گواهی  دوره امضای راهنما و مشاورین، فرم مالی،   مدارک الزم: 

HSEگواهی پیشینه پژوهش از ایران داک، آموزشی ، کارنامه ،CV  و حکم

 کارگزینی اساتید راهنمای دوم یا مشاور خارج از دانشگاه

بررسی اولیه توسط مدیریت گروه جهت تطابق با فرمت دانشگاه و 

 رفع ایرادات توسط دانشجو با هماهنگی استاد راهنما

تحویل پپیشنهادیه کامل شده  به مدیرگروه جهت بررسی 

 اعمال اصالحات و طرح در جلسه دانشکده

رفع ایرادات  اساتید در جلسه دفاع توسط  دانشجو با هماهنگی 

 استاد راهنما

توسط دانشجو و  عودت به مدیریت گروه جهت   رفع ایرادات دانشکده  

 بررسی  رفع ایرادات 

ارائه پیشنهادیه  به 

 دانشگاه توسط مدیر گروه

ه نامه بارائه یک نسخه از پایان

 همراه فایل به مدیر گروه

اعالم نواقص احتمالی بر اساس فرمت  بررسی اولیه و 

 دانشجو به دانشجو و رفع نواقص توسط 

در گروه  و تعیین داور  

سپس تصویب در دانشکده 

  توسط مدیرگروه

مثبت بودن نظر داور، اخذ درصورت 

مجو دفاع توسط دانشجو در قالب فرم 

 وطه در وبسایت دانشکدهبمر

هماهنگی تعیین نماینده تحصیالت تکمیلی و 

 برگزاری جلسه دفاع توسط مدیر گروه

نامه توسط اساتید و رفع ایرادات وارده به پایان

 هیات داوری در جلسه دفاع توسط دانشجو

ه به نامشده و نهایی پایانتحویل نسخه تکمیل 

 مدیر گروه به همراه فایل پایان نامه

بررسی اعمال اصالحات توسط مدیر گروه و در صورت کامل بودن ارسال پایان 

 به داور برای مجوز صحافیمصوب دانشکده شده همراه فرم نامه اصالح

صدور مجوز 

صحافی توسط 

 مدیر گروه

تسویه 

 حساب

در صورت کامل بودن پیشنهادیه توسط  دانشجو در ایران 

  شودارئه میمدیر گروه گواهی به و ثبت داک 

نامه و ارائه شروع روند انجام پایان پس از تایید دانشگاه،

 های سه ماههگزارش پیشرفت کار در دوره

در  HSEگذراندن دوره 

 اولین فرصت

به  CDبر روی  (PDF , DOC)نامه ارائه فایل پایان

 ، ارائه یک نسخه صحافی شدهو گروه تحصیالت تکمیلی

 نامه به کتابخانهاز پایان

مه به ناایاناز پونیکی یا صحافی شده نسخه الکر ارائه

 هابه انتخاب آن استاد راهنما و مشاور 

فایل کامل پیشنهادیه به مدیر گروه  و هماهنگی برای دفاع  در نشست ارسال 

 و درشت باشد( B Titrگروه )پاور مطالب پیشنهادیه  جهت دفاع باید با فونت 

انجام آزمایشات و تحریر پایاننامه توسط 

 دانشجو

نامه به همراه تحویل پایان

دانشکده به مصوب فرم 

 توسط دانشجو داور

 
 باید با فونت پایاننامهپاور 

B Titr و درشت باشد 

بودجه )نامه توسط استاد راهنما تصفیه مالی پایان

تومان است که صرف خرید  977777نامه پایان

مواد و لوازم آزمایشگاه و تایپ و صحافی  

 گردد(می


