«مراحل تصویب موضوع پایاننامه»
مخصوص دانشجویان کارشناسیارشد
 -1دانشجویان در پایان ترم دوم تحصیلی خود میتوانند با هماهنگی با مدیر گروه محترم آموزشی استاد راهنما و مشاور خود را
پیشنهاد کنند (از فرم شماره  *1استفاده شود).

*دانشجویان عزیز لطفاً در تکمیل این فرم ترتیب اخذ امضاها را رعایت نمایید .همچنین تمامی فرمها باید بهصورت تایپی
تنظیم گردند.
 -2پس از تأیید استاد راهنما و مشاور توسط گروه تخصصی ،دانشجویان عزیز میتوانند با هماهنگی مدیر گروه محترم آموزشی با
استاد مربوطه خود جهت تعیین موضوع و نگارش پروپوزال (فرم شماره  )3ارتباط برقرار نمایند.

**دانشجویان باید توجه داشته باشند که عنوان پایاننامه در پروپوزال ،باید کامالً مشابه با استعالم ایرانداک باشد.
استعالم پیشینه (عدم تکراری بودن) موضوع باید از سایت ایرانداک اخذ شود (بخش درخواست پیشینه پژوهش).
 -3دانشجویان فرصت دارند تا پایان ترم سـوم تحصیلی خود ،پروپوزال را تهیه و تکمیل نمایند و سپس آن را به مدیر گروه محترم
آموزشی خود جهت طرح در شورای گروه تخصصی خود تحویل دهند .پس از تایید این شورای ،پرونده دانشجوی به شورای پژوهشی
ارسال میشود .در نهایت تاریخی که شورای پژوهشی پروپوزال دانشجویان را تصویب و تایید میکنند ،تاریخ مرجع برای دفاع آنها
محسوب میشود.

***پس از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی ،دانشجویان فرصت دارند طی ششماه آتی پایاننامه خود را تحت نظر
اساتید محترم راهنما و مشاور تنظیم نمایند.
بهعنوانمثال ،اگر دانشجوی پروپوزال خود را در تاریخ  1399/10/15به شورای گروه تخصصی تحویل دهد و پس از
بررسی ،این شورای در تاریخ ( 1399/11/05پس از اصالحاتی احتمالی) موضوع را تایید مینماید .سپس پرونده دانشجوی
تحویل شورای پژوهشی میگردد و پس از بررسی آنها در تاریخ  1399/11/15به تصویب میرسد .دانشجویان از این تاریخ
( 15بهمن  )99تا ششماه فرصت دارند دفاع نمایند (از  15مرداد  1400تا  30شهریور ( .1400مثال  )2اگر پروپوزالی در 30
بهمن  99در شورای پژوهشی تصویب گردد دانشجوی از  30مرداد تا  30شهریور  1400فرصت دارد ،دفاع کند).

****دانشجویان توجه داشته باشند که تقویم آموزشی  30شهریور و  30بهمن میباشد .دفاع از پایاننامه خارج از این تاریخها
یادشده مشمول تمدید شهریه میگردد.
***** دانشجویان هنگام تحویل پروپوزال باید مستندات زیر را همراه داشته باشند:
الف) پروپوزال تکمیل شده (تایپی) و با امضاء اساتید راهنما و مشاور (فرم شماره .)3
ب) استعالم پیشینه ایرانداک (با امضاء استاد راهنما).
ج) فرم شماره  ،1پیشنهاد استاد راهنما و مشاور.
د) فرم بررسی وضعیت آموزشی قبل از تایید پروپوزال (فرم شماره .)2
 -4دانشجویان موظفاند پس از تأیید پروپوزال خود حتماً آن را در سایت ایرانداک (بخش ثبت پیشنهاده) ثبت کنند.
دانشجویان میتوانند فرمهای الزم را از اینجا دانلود کنند.

«مراحل انجام فرایند دفاع از پایاننامه»
مخصوص دانشجویان کارشناسیارشد

 -1زمانی که پایان نامه دانشجویان تکمیل و به تایید اساتید راهنما و مشاور رسید ،آنها میتوانند با تکمیل فرم  6لغایت 15
(بهصورت تایپی) اعالم آمادگی دفاع نمایند.

*دانشجویان موظفند در طی دوران تحصیل ،در حداقل  2جلسه دفاع در گروه آموزشی خود شرکت نمایند و فرم شماره  11را
تکمیل نمایند.
**دانشجویان دقت داشته باشند در طی فرایند نگارش پایاننامه باید فرمهای شماره  12و شماره  13را تحت نظر اساتید راهنما
و مشاور تکمیل نمایند و به امضاء این عزیزان برساند .تکمیل فرم شماره  14منوط به تکمیل این فرمها میباشد.
***دانشجویان باید همزمان با ارائه فرمهای یاد شده ،از سایت ایرانداک نیز گزارش همانندجو را اخذ نمایند (نرخ همانندجو در
موسسه آموزش عالی آیندگان زیر  30درصد است).
****فرم شماره  ،15ارزیابی دفاع باید در سه نسخه و برای ( )1استاد محترم راهنما )2( ،استاد محترم مشاور و ( )3استاد محترم
داور ،تهیه (بهصورت تایپی) شود.
***** در صورتی که استاد محترم راهنما ،مشاور و داور برای اولین بار در موسسه آموزش عالی آیندگان شروع به همکاری نمایند
باید فرم شماره  ،16تهیه (بهصورت تایپی) شود.
 -2دانشجویان موظفاند پس از دفاع از پایاننامه (پس از انجام اصالحات احتمالی و پس از تأیید اساتید راهنما ،مشاور و داور) آن
را در سایت ایرانداک (بخش ثبت پایاننامه ،رساله و پیشنهاده) ثبت کنند.

*******دانشجویان در زمان فارغالتحصیلی باید تصویر ثبت پایاننامه خود در سایت ایرانداک را به کارشناس پژوهش تحویل دهند.

 -3فرم ضوابط تدوین پایاننامه را میتواند از اینجا دانلود کنید.

دانشجویان میتوانند فرمهای الزم را از اینجا دانلود کنند.

