
 کارشناسی ارشد پایان نامه دفاع ازمراحل 

  جهت تصویب پروپوزال مورد نیاز هایفرم

 (1فرم شماره )فرم تعیین استاد راهنما -1

 (2فرم شماره )فرم طرح تحقیق پایان نامه  -2

 (3فرم شماره )عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه -3

 .می تواند دفاع نمایداز تاریخ تصویب پروپوزال حداقل شش ماه بعد دانشجو : 1نکته 

 (5فرم شماره ).هر سه ماه دانشجو باید گزارش سه ماهه تحت نظر استاد راهنما به آموزش تحویل دهد: 2نکته

 مراحل دفاع از پایان نامه

 (7فرم شماره )موسسه ارائه به فرم اخذ مجوز دفاع از استاد راهنما و  -1

به آموزش تحویل  را( 7شماره)فرم اخذ مجوز دفاع جلسه دفاعز روز قبل ا 11حد اقل دانشجو می بایست : نکته 

 . نماید

 ( 8فرم شماره ) فرم اعالم نظر اولیه داور -2

به آموزش،ساعت برگزاری جلسه دفاع را با آموزش و سپس با  8دانشجو می بایست بعد از تحویل فرم شماره : نکته 

 . ش اطالع دهدو مجددا به آموز نمودههماهنگ و داوران استاد راهنما 

و  به تعداد داور ها و استاد راهنما به صورت جداگانه(  11فرم شماره )فرم ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد -3

 . تایپ شده آماده شود

 تایپ شده  نسخه 5به تعداد ( 11فرم شماره )فرم صورتجلسه دفاع -4

به تعداد داور ها و تکثیر نسخه ها (  12م شماره فر) فرم ایرادات و اشکاالت مطرح شده توسط هیات داوران -5

 استاد راهنما به صورت جداگانه 

 .پایان جلسه دفاع از نماینده تحصیالت تکمیلی دریافت شود 12فرم شماره  -

به رویت نماینده تحصیالت تکمیلی حداقل یک روز قبل از جلسه دفاع روز دفاع از قبل تهیه و کلیه فرم های -

 .رسیده باشد



 مراحل بعد از دفاع

 تایپ شده  یک نسخه(   13فرم شماره ) فرم رفع ایرادات و اشکاالت پایان نامه  -1

 .توسط دانشجو تکمیل و در جلد پایان نامه صحافی شود(  14فرم شماره ) تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه  -2

پایان نامه فقط در فرمت تعیین شده تهیه و  ( 15 فرم شماره) فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد -3

 .خه چاپی نمی باشدسیید و نیاز به ننما و استاد راهنما در لوح فشرده تحویل آموزش

 ( 11فرم شماره ) فرم تعهد دانشجو جهت ثبت نمره بدون احتساب مقاله : در صورت نداشتن مقاله-4

   ( 1فرم شماره )فرم فعالیت های پژوهشی برگرفته از پایان نامه :در صورت داشتن مقاله

 

 

 

 

 تحصیالت تکمیلی موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجندواحد 

 

 

 

 

 

 

 


