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 ((مراحل اداری قبل از دفاعیه نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد))

 

  .ز سایت موسسه و امضا و تایید آن توسط اساتید راهنما و مشاورا  336اخذ فرم  :1

 .(می باشد فرم اعالم آمادگی دانشجو جهت دفاع نهایی از پایان نامه :336فرم )
 

  .شی دانشجو توسط کارشناس مربوطهمراجعه به آموزش موسسه و بررسی پرونده آموز: 2

ک مدرکلیه مدارک سجلی، اصل مدرک کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و یا اصل  پرونده آموزشی دانشجو باید شامل ) 

ظام نره کل ادااز  الزممجوز ،باشد. در مورد برادران کارشناسی پیوسته، تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقاطع قبلی تحصیلی

 الزامی می باشد(. کارت پایان خدمت سربازیو یا  وظیفه

ر ونده شخصا بمیل پر)در صورت عدم تکمیل پرونده آموزشی دانشجو می بایست اقدامات الزم را نسبت به اخذ نامه های مربوطه جهت تک

 عهده گیرد(.

  شود.داده میبه دانشجو  آموزشی پس از بررسی این بخش توسط کارشناس آموزش، فرم تکمیل پرونده

 .. مراجعه به امور مالی موسسه3

لی در امور ماکارشناس اید. خود اقدام نم بدهیهای معوقبایست، نسبت به پرداخت دانشجو جهت دریافت مجوز دفاعیه می

  زند.میو امضا  را مهر تکمیل پرونده فرم مربوط به  پس از بررسی، ،بخشاین 

  و امور مالی به کارشناس مربوطه آموزش و فرم تایید 336ارائه فرم  آموزش ومراجعه به  :4
ش تحویل ا به آموزدر صورتی که دانشجو پس از این تاریخ فرم آمادگی دفاع رمی باشد،  بیستم هر ماه)تحویل فرم به آموزش دهم تا 

 دهد، دفاع او به ترم بعد موکول خواهد شد.(

  دفاع،  جهت برگزاری تایید استاد راهنمای دانشجوز پس از اطمینان مجدد ا ،در بخش تحصیالت تکمیلیمرحله  اینپس از

می به دانشجو اطالع رسانی تعیین می گردد و  روز دفاعو  مشخصتخصصی موسسه،  یتوسط گروه آموزش داور، اتیداس

 شود.

 

  اخذ فرم ابالغ داوری از سایت موسسه :5
پرینت  ورا از سایت موسسه دریافت، تکمیل  داوریفرم ابالغ بایست پس از اطالع از مشخصات داوران پیشنهادی، دانشجو می

 نماید و در روز دفاع، جهت ثبت در موسسه و بایگانی، با خود به همراه بیاورد.
 هماهنگی دانشجو با داوران انتخاب شده و تحویل پایان نامه نهایی به آنها.: 6

د با نامه خو ه مربوطه دریافت و نسبت به تحویل پایانرا از سایت موسسه یا از مدیرگرو شماره تماس داورانبایست، دانشجو می

 آنها اقدامات الزم را انجام دهد:

 :نکاتی در مورد پایان نامه ای که به داوران ارائه می گردد

 الف: پایان نامه باید کامال به تایید استاد راهنما رسیده باشد.

نابع و شامل چکیده فارسی و انگلیسی، فهرست مطالب و م )ب: پایان نامه بایدبر اساس آیین نگارش موجود در سایت موسسه 

 ...( تدوین شده باشد.

 شده(. )نه گالینگور یا صحافی .گیردبه صورت پرینت شده با طلق و شیرازه در اختیار داوران قرار  باید ج: پایان نامه

 : پایان نامه می بایست حداقل یک هفته پیش از برگزاری مراسم دفاعیه به داوران، جهت مطالعه ارائه گردد.د
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 :تذکر

 .ن شودهر گونه کوتاهی در زمینه تحویل پایان نامه ممکن است منجر به کسر نمره دانشجو توسط داورا :1

ود را خقیق نوبت دو زمان  هماهنگی نمودهداوران  و د راهنمایک روز قبل ازمراسم دفاع مجدداً با اساتی می بایست دانشجو: 2

  وری نماید.آیاد
 ضروری می باشد(. برای مدیریت جلسات)به دلیل برگزاری چندین دفاع در یک روز، این هماهنگی  

 

 ))مراحل اداری روز دفاعیه نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد((

 

 

تکمیل آنها و  "قرائت نمره"و فرم "فرم اعالم نمره"نیز فرمهای و سه از سایت موس 342و  340، 338فرم های  اخذ .1

 .به صورت تایپ شده

 در روز دفاع. گروه مربوطه دیربه مارجاع این فرمها  .2

ر زمینه زم دماهنگی های ال( در موسسه و انجام هحداقل یک ساعت قبل از برگزاری مراسم دفاعیهحضور به موقع ) .3

 ... ژکتور و وتنظیمات ویدئو پر

 

 ((مراحل اداری پس از دفاعیه نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد))

 

 حداکثر یک ماه پس از دفاعیه  342درفرم  پیشنهادی داوران اصالحات انجام: 1

 . 342ایی فرم سمت انتهقدر و اخذ تاییدیه آنها و سپس اساتید راهنما و مشاور ائه پایان نامه اصالح شده به داوران ار: 2

 .آموزشتحصیالت تکمیلی کارشناس  به  342 اع فرم ارج: 3

 .موسسه از سایت موسسه و مراجعه به انتشارات "چاپ و ارجاع پایان نامه توسط انتشارات موسسه"اخذ فرم :4

 دانشجو.از پایان نامه   چهکتاب سری 3 چاپ: 5
 می باشد(. خود دانشجوموسسه و کتابخانه ، استاد راهنماسری به ترتیب مربوط به  3) این

 تواند تنها دو سری سفارش دهد.در صورتی که دانشجو مایل به چاپ کتابچه برای شخص خود نباشد، می

 نکات:
وجود در منگارش  بر اساس آییندانشجوکه لوح فشرده نهایی پایان نامه را  (خانم حقیقتموسسه ) : مسئول انتشاراتالف

 را انجام می دهد. هاچاپ کتاب ات مربوط بهتحویل گرفته و اقدام سایت موسسه آماده کرده، 
 09113701096    خانم حقیقتشماره تماس 

 باشد. نهایی پایان نامه ( CD)پایان نامه ای که تحویل کتابخانه موسسه می شود باید حاوی لوح فشرده : ب
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 . لیدریافت فرم فارغ التحصی و به آموزش موسسه مراجعه و  موسسه اخذ کتابها از انتشارات: 6

  CD سری کتاب پایان نامه حاوی  یک( و تحویل حسیبیمسئول مربوطه )سرکار خانم مراجعه به : 7

 .فارغ التحصیلی دریافت گواهی جهت( آهاز مخانبه امور فارغ التحصیالن )مراجعه : 8
 با سپاس فراوان

 مدیر تحصیالت تکمیلی موسسه آموزش عالی المعی گرگانی

 


