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زمان
اًتخاب هَضَع پایاىًاهِ تا ًظز استاد راٌّوا ٍ تأئیذ گزٍُ آهَسضی
ٍ استؼالم اس ساهاًِ پژٍّطگاُ ػلَم ٍ فٌاٍری اطالػات ایزاى (ایزاًذاک)
دفاع اس طزح پیطٌْادی (پزٍپَسال)

قثل اس ضزٍع ًیوسال سَم
حذاکثز تا پایاى ًیوسال سَم

ثثت طزح پیطٌْادی (پزٍپَسال) در ساهاًِ جاهغ آهَسش داًطگاُ (سیستن گلستاى)
ٍ ساهاًِ پژٍّطگاُ ػلَم ٍ فٌاٍری اطالػات ایزاى (ایزاًذاک)

حذاکثز یک ّفتِ تؼذ اس تصَیة طزح پیطٌْادی (پزٍپَسال)

ارائِ پایاىًاهِ تِ ّوزاُ فزم هجَسدفاع تزای اخذ تأییذیِ اس استاد/اساتیذ راٌّوا

حذاقل دٍّفتِ قثل اس دفاع پایاىًاهِ

تؼییي اساتیذ داٍر تَسط ضَرای تخصصی گزٍُ آهَسضی ٍ تکویل فزمّای هزتَط

حذاکثز یک هاُ قثل اس دفاع پایاىًاهِ

ّواٌّگی ٍ تؼییي سهاى ٍ هکاى دفاع پایاىًاهِ ٍ اطالعرساًی آى

یک ّفتِ قثل اس دفاع پایاىًاهِ

دفاع اس پایاىًاهِ (هطزٍط تِ گذراًذى تواهی ٍاحذّای درسی تا هیاًگیي حذاقل )14

حذاکثز تا پایاى ًیوسال چْارم

اصالحات پایاىًاهِ

حذاکثز  1هاُ تؼذ اس دفاع پایاىًاهِ

اًجام هزاحل تسَیِ حساب تزای فارؽالتحصیلی

پس اس اًجام اصالحات پایاىًاهِ تا تأییذ استاد/اساتیذ
راٌّوا

تذکرات مهم:
 -1هذت تحصیل در دٍرُ کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ ،چْار ًیوسال (تا اهکاى افشایص حذاکثز دٍ ًیوسال تا هجَس داًطگاُ)
هیتاضذ.
 -2داًطجَ در ّز ًیوسال تحصیلی السم است حذاقل  ٍ 8حذاکثز ٍ 14احذ درسی را ،تا رػایت پیصًیاسی درٍس ،طثق تزًاهِ
درسی هصَب اًتخاب کٌذ.
 -3داًطجَیاى هَظفٌذ توام ٍاحذّای درسی دٍرُ را تا ًوزُ حذاقل  ٍ 12هیاًگیي کل حذاقل  14در طی سِ ًیوسال اٍل ،دٍم
ٍ سَم تگذراًٌذ.

 -4اًتخاب ٍاحذ درسی ٍ اًتخاب پایاىًاهِ در کل دٍرُ آهَسضی ٍ پژٍّطی در ّز ًیوسال تحصیلی در ساهاًِ جاهغ
آهَسضی داًطگاُ (سیستن گلستاى) ،ضزٍری است.
 -5هقاالت ٍ یا تحقیقات درس در پایاى ّواى ًیوسال تِ استاد هزتَطِ ارائِ ضَد ،تا هطکلی در ثثت ًوزُ تزای داًطجَ ایجاد
ًگزدد.
 -6داًطجَ هجاس است تا  6هاُ پس اس تاریخ دفاع ،دستاٍردّای ػلوی ٍ پژٍّطی خَد را جْت کسة ًوزُ تِ هؼاًٍت پژٍّطی
ارائِ ًوایذ.
 -7در صَرت ػذم اًجام اصالحات پایاىًاهِ در هَػذ هقزر ،تِ اسای هیشاى سهاى تأخیز ،جزیوِ تأخیز تؼلق خَاّذ گزفت.

مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

