
 باسوِ تؼالی

 بِ ساهاًِ پایاى ًاهِ خَش آهذیذ.

اص  آى، تواهی هشاحل تذٍیي پایاى ًاهِبا تَجِ بِ ساُ اًذاصی ساهاًِ پایاى ًاهِ، جْت سَْلت دس اًجام هشاحل 

 ابتذا تا اًتْا اص طشیق ایي ساهاًِ اًجام خَاّذ ضذ.

 ( درخواست شزوع پایان نامه:1مزحله 

 

 ( طزح اجمالی:2مزحله 

 با تأییذ دسخَاست ضشٍع پایاى ًاهِ، اهکاى اسسال طشح اجوالی بِ گشٍُ ػلوی هشبَطِ فؼال هی ضَد. 

 

 



 اسسال ًوایذ. آى، ّای هختلف فشم طشح اجوالیبخصطلبِ هی تَاًذ با تکویل  

 

 

 تأیید نهائی و ارسال طزح:

تأییذ ًْائی ٍ »تَاًیذ با کلیک بش گضیٌِ ّای طشح اجوالی سا تکویل کشدُ باضیذ، هی دس صَستی کِ ّوِ قسوت

طشح اجوالی خَد سا بِ گشٍُ ػلوی اسسال کٌیذ. اها دس صَستی کِ ٌَّص ّوِ هَاسد سا تکویل « اسسال طشح

، آًچِ سا کِ هشقَم کشدُ ایذ «ثبت طشح»ًکشدُ ایذ ٍ یا ٌَّص طشح اجوالی جای کاس  داسد، با کلیک بش گضیٌِ 

 اًِ پایاى ًاهِ ٍ تکویل طشح اجوالی ثبت کٌیذ.بشای هشاجؼِ بؼذی بِ ساه

 بزرسی طزح اجمالی: 

پشداختِ ٍ ػلوی هَضَع بِ بشسسی  کویتِ ػلوی پایاى ًاهِدس ایي هشحلِ، گشٍُ ػلوی، ضوي بشگضاسی جلسِ 

 سساًذ. ًتیجِ بشسسی سا اص طشیق ساهاًِ بِ اطالع طلبِ گشاهی هی

 باضذ:ًتیجِ، یکی اص دٍ ٍضؼیت صیش هی تَاًذ 



 سد هَضَع پیطٌْادی: -1

کِ دس ایٌصَست هی بایست دس طشح اجوالی جذیذ، هَضَع جذیذ خَد سا پیطٌْاد ًوایذ. ػلت سد 

 قابل هطاّذُ ّست.« تَضیحات»هَضَع پیطٌْادی ّن دس قسوت 

 تصَیب هَضَع پیطٌْادی: -2

تصَیب هی ضَد ٍ  دس ایي صَست، یا هَضَع پیطٌْادی طلبِ بذٍى اصالح ٍ یا با اصالحاتی پزیشفتِ ٍ

 پایاى ًاهِ طلبِ گشاهی ٍاسد هشحلِ بؼذی هی ضَد.

 ًکتِ:

تَاًذ تا قبل اص تصَیب طشح تفصیلی، فقط یک باس دسخَاست تغییش  طبق آئیي ًاهِ، طلبِ گشاهی هی

اسسال پیام بِ کاسبش بخص »هَضَع پایاى ًاهِ بذّذ. لزا دس صَست دسخَاست تغییش هَضَع، اص طشیق 

 ، پیاهی سا با هضوَى دسخَاست تغییش هَضَع ٍ با رکش دالئل، اسسال ًوائیذ.«پایاى ًاهِ

دسخَاست ضوا دس گشٍُ ػلوی بشسسی ضذُ ٍ دس صَست هَافقت، هَضَع قبلی ضوا، سد ضذُ ٍ اهکاى 

 اسسال طشح اجوالی ٍ پیطٌْاد هَضَع جذیذ بشای ضوا فشاّن هی ضَد.

ذداً هَسد بشسسی کویتِ ػلوی پایاى ًاهِ قشاس هی گیشد الصم بِ رکش است کِ طشح جذیذ اجوالی ضوا هج

 ٍ تصَیب یا سد هی ضَد.

 ( طزح تفصیلی3مزحله 

 



طشح تفصیلی پایاى « ظشف هذت سِ هاُ»پس اص تصَیب هَضَع، حذاکثش،  هَظف است، طلبِ گشاهی

 تأییذ استاد هحتشم ساٌّوا ّن سسیذُ باضذ، اسسال ًوایذ.بِ  ًاهِ خَد سا کِ

 نهائی و ارسال طزح:تأیید 

تأییذ ًْائی ٍ »دس صَستی کِ ّوِ قسوت ّای طشح تفصیلی سا تکویل کشدُ باضیذ، هی تَاًیذ با کلیک بش گضیٌِ 

طشح تفصیلی خَد سا بِ گشٍُ ػلوی اسسال کٌیذ. اها دس صَستی کِ ٌَّص ّوِ هَاسد سا تکویل « اسسال طشح

، آًچِ سا کِ هشقَم کشدُ ایذ «ثبت طشح»، با کلیک بش گضیٌِ ًکشدُ ایذ ٍ یا ٌَّص طشح تفصیلی جای کاس  داسد

 بشای هشاجؼِ بؼذی بِ ساهاًِ پایاى ًاهِ ٍ تکویل طشح تفصیلی ثبت کٌیذ.

 بزرسی طزح تفصیلی: 

دس ایي هشحلِ، گشٍُ ػلوی، ضوي بشگضاسی جلسِ کویتِ ػلوی پایاى ًاهِ بِ بشسسی ػلوی طشحٌاهِ پشداختِ ٍ 

 سساًذ. طشیق ساهاًِ بِ اطالع طلبِ گشاهی هیًتیجِ بشسسی سا اص 

 ًتیجِ، یکی اص دٍ ٍضؼیت صیش هی تَاًذ باضذ:

 سد طشح تفصیلی: -1

دسج هی « تَضیحات»دس قسوت اصهٌذ بِ اصالح، تَسط گشٍُ ػلوی دس ایٌصَست، اص آًجا کِ هَاسد ًی

 سسال ًوائیذ.اصالح کشدُ ٍ هجذداً اخَد سا طشحٌاهِ  ، هی بایست«تَضیحات»ضَد،  بش اساس 

 تصَیب طشح تفصیلی: -2

 .هی ضَدٍاسد هشحلِ تذٍیي هتي  هی ضَد ٍ پایاى ًاهِ، دس ایي صَست طشحٌاهِ تصَیب

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( گزارش پیشزفت پایان نامه:4مزحله  

 

پس اص تصَیب طشح تفصیلی، دس هْلت باقی هاًذُ اص تذٍیي پایاى ًاهِ، ّش سِ هاُ، یک گضاسش پیطشفت کاس 

کلیک « ثبت گضاسش»پس اص ًَضتي هتي گضاسش، بش سٍی گضیٌِ  ًاهِ سا بِ گشٍُ ػلوی اسائِ خَاّیذ کشد.پایاى 

 کٌیذ.

گضاسش پیطشفت پایاى ًاهِ، اص سَی گشٍُ، هَسد بشسسی قشاس خَاّذ گشفت ٍ بش اساس اقذاهات اًجام ضذُ اص 

 سَی طلبِ گشاهی، سد یا تأییذ خَاّذ ضذ. 

 تذکزات:

 «بِ طَس هثال»هاُ اص تصَیب هَضَع هی باضذ. لزا  11ضذ، صهاى تذٍیي پایاى ًاهِ،  ّواًطَس کِ گفتِ -1

هاُ، یؼٌی یکسال فشصت تذٍیي پایاى ًاهِ  12هاُ صهاى بشدُ باضذ،  6اگش تا تصَیب طشح تفصیلی، 

ل گضاسش پیطشفت هَسد تأییذ بِ گشٍُ اسسا 4خَاّیذ داضت. دس ایي صَست، بایذ تا صهاى اًجام دفاػیِ، 

بذیْی است اگش تصَیب طشح تفصیلی، ّش هقذاس صهاى بیطتشی ببشد، اص صهاى باقی هاًذُ  کشدُ باضیذ.

 .بشای تذٍیي هتي پایاى ًاهِ کسش خَاّذ ضذ



اقذاهی دس خصَظ گضاسش پیطشفت، حاٍی گضاسضی اص سَی طلبِ گشاهی است کِ دس آى، ّش گًَِ  -2

بغ ػلوی، فیص بشداسی، تایپ ٍ تذٍیي هتي پایاى ًاهِ، اسسال پایاى ًاهِ اػن اص: هشاجؼِ بِ کتابخاًِ ٍ هٌا

 بخطی اص هتي پایاى ًاهِ بِ استاد ساٌّوا ٍ... سا گضاسش خَاّذ کشد.

هتي ٍ تاسیخ اسسال گضاسضات قبلی پیطشفت ٍ ّوچٌیي ًتیجِ بشسسی گشٍُ ػلوی ًسبت بِ گضاسش سا  -3

 هالحظِ کٌیذ.« گضاسضات قبلی»هی تَاًیذ دس قسوت 

 ( ثبت درخواست دفاع:5مزحله 

 

، «ثبت دسخَاست جلسِ دفاع»پس اص اتوام تذٍیي هتي پایاى ًاهِ ٍ تأییذ استاد ساٌّوا، با کلیک بش گضیٌِ 

 هقذهات سا بشای طی هشاحل اداسی دفاػیِ فشاّن ًوائیذ.

 :قشاس هیگیشدسی بشس بِ تشتیب هَسددسخَاست ضوا  

 استاد ساٌّوا -1

 اص حیث ًذاضتي ٍاحذ باقیواًذُ ( )بشسسی ٍضؼیت تحصیلی طلبِهشکض تخصصی هشبَطِ  -2

 گشٍُ ػلوی هشبَطِ )بشسسی هتي پایاى ًاهِ ٍ هطابقت با طشح تفصیلی( -3

 اداسُ پایاى ًاهِ )تأییذ حضَس طلبِ دس دٍ جلسِ دفاػیِ( -4



طشیق ٍاحذ خَاّشاى بِ ّواٌّگی ّای الصم بشای تاسیخ بشگضاسی جلسِ دفاػیِ تَسط اداسُ پایاى ًاهِ اًجام ٍ اص 

 اطالع طلبِ گشاهی خَاّذ سسیذ.

 ًکتِ:

گشٍُ ػلوی با تَجِ بِ هَضَع پایاى ًاهِ ٍ سایش ضشایط، ، هزکَسپس اص تأییذ دسخَاست تَسط ّوِ هشاکض 

اساتیذ داٍس پیطٌْادی خَد سا بِ هؼاٍى آهَصش هؼشفی هی ًوایذ کِ یکی اص داٍساى پیطٌْادی، جْت اسصیابی 

 ِ ٍ حضَس دس جلسِ دفاػیِ،  داٍسی پایاى ًاهِ سا بِ ػْذُ خَاّذ گشفت.پایاى ًاه

 

 اهیذٍاسین ضاّذ پیطشفت سٍصافضٍى ٍ هَفقیت ّای بیص اص پیص ضوا باضین.

 اداسُ پایاى ًاهِ

 


