
 «نامهپایانموضوع مراحل تصویب »

 ارشدمخصوص دانشجویان کارشناسی

با مدیر گروه محترم آموزشی استاد راهنما و مشاور خود را با هماهنگی توانند تحصیلی خود میدوم دانشجویان در پایان ترم -1

 استفاده شود(. *1فرم شماره کنند )از  پیشنهاد

تایپی صورت ها باید بهمد. همچنین تمامی فریدانشجویان عزیز لطفاً در تکمیل این فرم ترتیب اخذ امضاها را رعایت نمای*
 تنظیم گردند.

توانند با هماهنگی مدیر گروه محترم آموزشی با پس از تأیید استاد راهنما و مشاور توسط گروه تخصصی، دانشجویان عزیز می -2

 ( ارتباط برقرار نمایند.3فرم شماره ) پروپوزالاستاد مربوطه خود جهت تعیین موضوع و نگارش 

 باشد. ایرانداک باید کامالً مشابه با استعالم ،نامه در پروپوزالپایان عنواندانشجویان باید توجه داشته باشند که **

 رخواست پیشینه پژوهش(.اخذ شود )بخش د سایت ایرانداکاستعالم پیشینه )عدم تکراری بودن( موضوع باید از 

تحصیلی خود، پروپوزال را تهیه و تکمیل نمایند و سپس آن را به مدیر گروه محترم ومـسدانشجویان فرصت دارند تا پایان ترم  -3

شورای پژوهشی خود تحویل دهند. پس از تایید این شورای، پرونده دانشجوی به شورای گروه تخصصی آموزشی خود جهت طرح در 

ها آنتاریخ مرجع برای دفاع کنند، که شورای پژوهشی پروپوزال دانشجویان را تصویب و تایید میتاریخی شود. در نهایت ارسال می

 شود.محسوب می

نامه خود را تحت نظر آتی پایانماه ششان فرصت دارند طی پس از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی، دانشجوی***
 اساتید محترم راهنما و مشاور تنظیم نمایند.

به شورای گروه تخصصی تحویل دهد و پس از  15/10/1399اگر دانشجوی پروپوزال خود را در تاریخ  ،مثالعنوانبه 

نماید. سپس پرونده دانشجوی )پس از اصالحاتی احتمالی( موضوع را تایید می 05/11/1399در تاریخ این شورای  ،بررسی

رسد. دانشجویان از این تاریخ به تصویب می 15/11/1399ها در تاریخ گردد و پس از بررسی آنتحویل شورای پژوهشی می

 30اگر پروپوزالی در ( 2)مثال . 1400شهریور  30تا  1400مرداد  15فرصت دارند دفاع نمایند )از ماه شش( تا 99بهمن  15)

 فرصت دارد، دفاع کند(. 1400شهریور  30مرداد تا  30تصویب گردد دانشجوی از در شورای پژوهشی  99بهمن 

ها خارج از این تاریخنامه از پایاندفاع  .باشدبهمن می 30شهریور و  30توجه داشته باشند که تقویم آموزشی دانشجویان ****

 د.گردمیمشمول تمدید شهریه یادشده 

 دانشجویان هنگام تحویل پروپوزال باید مستندات زیر را همراه داشته باشند: *****

 (.3و با امضاء اساتید راهنما و مشاور )فرم شماره  (تایپی) الف( پروپوزال تکمیل شده
 (.راهنمابا امضاء استاد ب( استعالم پیشینه ایرانداک )

 ، پیشنهاد استاد راهنما و مشاور.1ج( فرم شماره 
 .(2فرم شماره ) پروپوزال دییقبل از تا یآموزش تیوضع یبررسد( فرم 

 .( ثبت کنندبخش ثبت پیشنهاده) پس از تأیید پروپوزال خود حتماً آن را در سایت ایرانداکاند موظفدانشجویان  -4
 

 کنند. دانلودهای الزم را از اینجا توانند فرمدانشجویان می

http://aihe.ac.ir/fa/regulation/33/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/38/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B3-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-word
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/38/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B3-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-word
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/38/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B3-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-word
https://pishineh.irandoc.ac.ir/
https://pishineh.irandoc.ac.ir/
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/81/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%DA%A9
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/81/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%DA%A9
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/36/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://sabt.irandoc.ac.ir/
https://sabt.irandoc.ac.ir/
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/category/3/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/category/3/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C


 «نامهمراحل انجام فرایند دفاع از پایان»

 ارشدمخصوص دانشجویان کارشناسی
 

 15لغایت  6توانند با تکمیل فرم ها مینامه دانشجویان تکمیل و به تایید اساتید راهنما و مشاور رسید، آنزمانی که پایان -1

 ( اعالم آمادگی دفاع نمایند.صورت تایپیبه)

را  11فرم شماره خود شرکت نمایند و آموزشی دفاع در گروه  جلسه 2در حداقل  موظفند در طی دوران تحصیل،شجویان دان*

 تکمیل نمایند.

تحت نظر اساتید راهنما را  13شماره و  12شماره های نامه باید فرمدانشجویان دقت داشته باشند در طی فرایند نگارش پایان**

 باشد.میها منوط به تکمیل این فرم 14فرم شماره تکمیل  .این عزیزان برساندامضاء به تکمیل نمایند و و مشاور 

را اخذ نمایند )نرخ همانندجو در  همانندجو نیز گزارش از سایت ایرانداکهای یاد شده، با ارائه فرمزمان همدانشجویان باید ***

 است(. درصد  30موسسه آموزش عالی آیندگان زیر 

رم ( استاد محت3( استاد محترم مشاور و )2( استاد محترم راهنما، )1باید در سه نسخه و برای ) ، ارزیابی دفاع15فرم شماره ****

 شود. (تایپیصورت بهداور، تهیه )

 نمایند همکاریدر صورتی که استاد محترم راهنما، مشاور و داور برای اولین بار در موسسه آموزش عالی آیندگان شروع به *****

 ( شود.صورت تایپیبه، تهیه )16رم شماره فباید 

آن )پس از انجام اصالحات احتمالی و پس از تأیید اساتید راهنما، مشاور و داور(  نامهدفاع از پایانپس از اند موظفدانشجویان  -2

 ( ثبت کنند.پیشنهادهنامه، رساله و پایانبخش ثبت را در سایت ایرانداک )

 تحویل دهند. کارشناس پژوهشایرانداک را به سایت نامه خود در التحصیلی باید تصویر ثبت پایاندانشجویان در زمان فارغ*******

 

 ید.کن اینجا دانلود تواند ازنامه را میفرم ضوابط تدوین پایان -3

 

 

 

 

 

 

 

 کنند. دانلودهای الزم را از اینجا توانند فرمدانشجویان می

http://aihe.ac.ir/fa/regulation/48/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/85/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/90/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/87/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://tik.irandoc.ac.ir/
https://tik.irandoc.ac.ir/
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/88/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/89/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B6-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://sabt.irandoc.ac.ir/
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/40/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/40/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/category/3/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
http://aihe.ac.ir/fa/regulation/category/3/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C

