
شروع فرآیند تصویب طرح پژوهشی

باسمه تعالی

اخذ گزارش پیشینه پژوهش از ایرانداك، تکمیل فرم طرح اولیه و 

ارائه آن دو به دانشکده

دانشجو

اخذ طرح اولیه از دانشکده و بررسی تکراري نبودن عنوان و طرح آن در گروه

مدیر گروه

نتیجه بررسی گروه
انجام اصالحات

دانشجو
نیاز به اصالحات

جزئی در فرم 

تصویب

تأیید اصالحات

مدیرگروه

نیاز بھ اصالحنتیجه بررسی پیشنهاده در گروه

تحویل پیشنهاده تأیید شده به دفتر دانشکده جهت طرح در شوراي دانشکده

مدیر گروه

تصویب

تحویل طرح اولیه تایید شده به دفتر دانشکده جهت طرح در شوراي دانشکده

مدیر گروه

تحویل پیشنهاده تأیید شده توسط استاد راهنما به دفتر دانشکده 
جهت طرح در گروه

دانشجو

(پیشنهادي)فرم طرح اولیه 

نتیجه بررسی شوراي دانشکده

نگارش پیشنهاده زیر نظر استاد راهنما

دانشجو

تصویب

نیاز
بھ اصالحات
اساسي دارد

نیاز
بھ اصالحات
اساسي دارد

انجام اصالحات

دانشجو
نیاز بھ اصالحات

جزئي در فرم

تأیید اصالحات

معاون تحصیالت تکمیلی

کاربرگ پیشنهاده

انجام اصالحات

دانشجو

تأیید اصالحات

مدیرگروه

نتیجه بررسی پیشنهاده در شوراي دانشکده عدم پذیرش و رد١

١

ارسال مصوبه پیشنهاده به کارگروه هاي ذي ربط

معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده

مجوز نگارش پایان نامه به دانشجو

ایرانداك

ابالغ حکم و عقد قرارداد با اساتید راهنما و مشاور

رئیس دانشکده

دانشجو می بایست از طریق 
دفتر دانشکده پیگیر نتیجه 

.مصوبه گروه باشد

پايان فرآيند تصويب و آغاز فرآيند نگارش

دانشجو موظف است پس  : تذکر
از انتخاب  واحد پایان نامه و 

تصویب پیشنهاده، تا اتمام نگارش 
بعد  (هاي)  پایان نامه در نیم سال

.نیز واحد پایان نامه را اخذ کند

نتیجه بررسی شوراي دانشکده 
توسط دفتر دانشکده به دانشجو 

.اعالم می شود

١

قرارداد راهنمایی و مشاوره 

نیاز بھ اصالح
انجام اصالحات

دانشجو

تأیید اصالحات

معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده

کارگروه تخصصی موظف است حداکثر تا 
یک ماه بعد از تصویب پیشنهاده، از جهت 

تأییدیه ایرانداك، سازگاري با اهداف و 
ضوابط و مقررات اولویت ها و رعایت 

کنترل کرده و در صورت دانشگاه، 
در غیر .  مغایرت به دانشکده اعالم کند

این صورت بعد از گذشت یک ماه، 
پیشنهاده مورد تأیید کارگروه تخصصی 

.تلقی خواهد شد
نظارت بر اعمال نظرات کارگروه برعهده 

.معاون دانشکده است

:ظرفیت اعضاي هیأت علمی تمام وقت
مشاوره 6 راهنمایی و 5: دانشیار به باال

مشاوره 5 راهنمایی و 4: استادیار
:ظرفیت اعضاي هیأت علمی نیمه وقت

مشاوره 4 راهنمایی و 3: دانشیار به باال
مشاوره 3 راهنمایی و 2: استادیار

ثبت پیشنهاده در ایرانداك

دانشجو

بررسی ظرفیت اساتید راهنما و مشاور و طرح پیشنهاده در گروه

مدیر گروه

بررسی مجوز ایرانداك توسط گروه 
تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی 

دانشجو

بررسی پیشنهاده توسط کارگروه تخصصی و بیان نکات 
مد نظر به دانشکده

دانشجو

ثبت موضوع و کلید واژه هاي پایان نامه در سامانه پیشینه یاب ایرانداك

دانشجو

استاد راهنما بسته به 
موضوع، می تواند یک یا دو 

.استاد مشاور پیشنهاد کند

آخرین مهلت تصویب          
آخر نیم سال دوم ارشد

آخرین مهلت تصویب          
آخر نیم سال سوم ارشد

تصویب



شروع فرآيند نگارش پايان نامه

نگارش پایان نامه زیر نظر استاد راهنما و مشورت با استاد مشاور

دانشجو

برگزاري جلسات منظم و مداوم با استاد راهنما

دانشجو

آیا سنوات مجاز تحصیل و یا مهلت دفاع پایان نامه
به اتمام رسیده است؟ 

بلھ
انجام فرآیند تمدید مهلت یا 

تمدید سنوات و یا هر دو

خیر

خیرآیا نگارش پایان نامه به اتمام رسیده است؟

تحویل نسخه نهایی پایان نامه به اساتید راهنما و مشاور جهت تأیید

دانشجو

تکمیل کاربرگ آمادگی دفاع و اخذ تأییدیه از اساتید راهنما و مشاور

دانشجو

نظر استاد راهنما در مورد آماده دفاع بودن 
انجام اصالحات

دانشجو

نیازمند
اصالحات 

مورد تایید است

کاربرگ تأییدیه استاد راهنما به دفتر + تحویل نسخه نهایی پایان نامه 
دانشکده جهت انجام فرآیند تعیین استاد داور

دانشجو

پايان فرآيند نگارش پايان نامه

شروع فرآيند دفاع 

٢

تکمیل گزارش سه ماهه 

فرم تأییدیه کفایت کار و تعیین 
استاد داور

در سامانه همانند جویی ایرانداك  متن کامل پایان نامهبارگذاري 
جهت کنترل همانندجویی

دانشجو

بلھ

۲

:  توجه
جهت انجام فرآیند تمدید مهلت باید 

تکمیل و به دانشکده تحویل   7کابرگ 
.داده شود

و براي انجام فرآیند تمدید سنوات نیز 
باید کاربرگ کمیسیون آموزشی تکمیل 

.و به اداره کل آموزش تحویل شود

ماه و حداکثر   6حداقل مهلت دفاع           
.مهلت آن یکسال می باشد

تمدید و یا تعجیل در این مهلت مشروط به 
شرایط خاص، با مجوز کمسیون هاي مربوط 

.قابل انجام است



نظر هیأت داوران

ثبت نمره دانشجو در گلستان و ارسال صورتجلسه تأییدشده توسط 
رئیس دانشکده به همراه سایر مستندات جلسه دفاع به آموزش

معاون تحصیالت تکمیلی

انجام اصالحات زیر نظر استاد 
(ماه 1حداکثر )راهنما 

دانشجو

نیاز بھ اصالحات
جزئی

تأیید اصالحات انجام  شده

عضو تعیین شده توسط هیأت 
داوران

عدم تایید
١۴نمره کمتر از 

پايان فرآيند دفاع 

شروع فرآيند دفاع 

تحویل نسخه نهایی به مدیر گروه

دفتر دانشکده

ارائه پیشنهاد براي استاد داور به رئیس دانشکده+ تأیید جهت دفاع 

مدیر گروه

تعیین استاد داور

رئیس دانشکده

ارائه  نسخه نهایی پایان نامه به استاد داور

دفتر دانشکده

و ارسال  هماهنگی با اعضاي هیأت داورانتأیید زمان جلسه دفاع و 
به اداره کل آموزش جهت تخصیص مکان جلسه

معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده

برگزاري جلسه دفاع

٣

فرم مجوز برگزاري جلسه دفاع

فرم تأییدیه کفایت کار و تعیین 
استاد داور

اطالعیه برگزاري دفاع
چاپ،  تکثیر و نصب اطالعیه هاي برگزاري دفاع در دانشگاه و 

تحویل یک نسخه به اداره کل آموزش

دانشجو

فرم گزارش جلسه  دفاع

کاربرگ گزارش 
جلسه دفاع

تکمیل پرونده و تحویل به دفتر دانشکده

نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده

قابلیت دفاع پایان نامهاعالم 

استاد داور

اعالم امکان برگزاري دفاع به دانشجو

دفتر دانشکده

تشکیل پرونده جلسه دفاع و تحویل به نماینده تحصیالت تکمیلی

دفتر دانشکده

ارائه فایل نهایی پایان نامه به اساتید راهنما، مشاور و دانشکده

دانشجو

ارائۀ یک مجلد و یک + ثبت متن کامل پایان نامه در ایرانداك
نسخۀ الکترونیکی از پایان نامه به کتابخانه

دانشجو

فرآیند چکیده نویسی 
عربی و انگلیسی

تأیید

اخذ تأییدیه اعضاي هیأت 
داوران

دانشجو

مطابق دستورالعمل 
معاونت پژوهشی

مطابق دستورالعمل معاونت 
پژوهشی

گذراندن واحد معادل و یا دفاع 
مجدد؟

٢

قبل از الزم است مدیر گروه 
یک نمره براساس   ،جلسه دفاع

سیاست هاي تعیین شده در شوراي 

.دانشکده اعالم کند

معاون تحصیالت تکمیلی 
 ،قبل از جلسه دفاع یدبادانشکده 

یک نمره مربوط به گزارش هاي 

.سه ماهه را اعالم کند

استاد داور فرصت دارد     
ماه نظر نھایي خود را  ١ظرف 

درخصوص قابلیت دفاع 

.پایاننامھ اعالم كند

مهلت انجام اصالحات         
حداکثر یک ماه می باشد

گذراندن 
دفاع مجدد حد اکثر تا واحد معادل

مھلت یک نیم سال در 
سنوات مجاز تحصیلی

در این حالت بعد از طی :  توجه
آموزشی فرآیند تسویه، مدرك 

.به دانشجو اعطا خواهد شد

در این حالت بعد از طی فرآیند :  توجه
به پژوهشی   - آموزشیتسویه، مدرك 

.دانشجو اعطا خواهد شد




