مراحل انجام تحويل پروپسال و دفاع از پايان نامه
 .1تعییي حَسُ کلی پژٍّص ( سهیٌِ تحقیقاتی) تَسط داًطجَ
 .2تکویل فزم درخَاست اًتخاب استاد راٌّوا ٍ استادهطاٍر (قثل اسضزٍع اهتحاًات ًیوسال دٍم )
 .3تَجِ داضتِ تاضیذ کِ تعذ اس تاییذ استادراٌّوا ٍ استاد هطاٍر اهکاى تغییز اساتیذ ٍجَد ًذارد.
 .4تحَیل فزم هذکَرتِ دفتز تحػیالت تکویلی
 .5تعذ اس تاییذ ضَرای تحػیالت تکویلی فزم دارای اعتثار هی تاضذ ٍ در غیز ایي غَرت داًطجَ حق تکویل
ٍ ارائِ پزٍپشال را ًذارد
 .6دریافت فزم پزٍپشال ٍتکویل کاهل فزم هذکَرطثق فزهت هؤسسِ(قثل اسضزٍع اهتحاًات ًیوسال سَم)

 .7ارسال فایل پزٍپشال (پیطٌْادُ) تِ سایت  ٍ http://sabt.irandoc.ac.irدریافت کذ رّگیزی ٍ تحَیل
تِ دفتز تحػیالت تکویلی
 .8دریافت هجَسًْایی ٍ ًاهِ جْت ضزٍع ٍ اًجام پایاى ًاهِ اس دفتز تحػیالت تکویلی
 .9دریافت ضیَُ ًاهِ تٌظین ٍ تایپ پایاى ًاهِ هطاتق تا استاًذاردّای هطخع ضذُ
 .11تْیِ گشارش ّز دٍ هاُ یک تار اس پیطزفت کار تَسط داًطجَ ٍ تاییذ استاد راٌّوا
 .11حضَر در جلسات دفاع اس پایاى ًاهِ3داًطجَی کارضٌاسی ارضذ تا رضتِ تخػػی هزتثط
 .12سهاى دفاع اس پایاى ًاهِ حذاقل  6هاُ تعذ اس تػَیة پزٍپشال ٍ ثثت در سایت هی تاضذ
 .13درخَاست اتوام کارٍدریافت فزم درخَاست دفاع(ضص هاُ تعذ استاریخ تاییذپزٍپشال ٍیک هاُ قثل استزگشاری دفاع)

 .14تطکیل جلسِ ضَرای تحػیالت تکویلی تزای تعییي استاد داٍر
 .15تحَیل دٍ ًسخِ پایاى ًاهِ تایپ ضذُ هطاتق تا ًگارش هؤسسِ تِ داٍراى (دٍّفتِ قثل اس تزگشاری دفاع)
 .16تعییي تاریخ ٍسهاى جلسِ دفاعیِ تاّواٌّگی استادراٌّواٍاستادهطاٍرٍاستادداٍرٍدفتزتحػیالت تکویلی
ً .17ػة اطالعیِ تزگشاری دفاع اس پایاى ًاهِ
 .18تزگشاری جلسِ دفاعیِ ٍ اًجام داٍری
 .19اًجام اغالحات ٍ ٍیزایص تٌاتِ ًظز داٍراى ٍ تکویل فزم هزتَطِ
 .21غحافی پایاى ًاهِ ٍ ارسال فایل پایاى ًاهِ تِ سایت ایزاى داک ٍ دریافت کذرّگیزی
 داًطجَیاى هَظفٌذاس ًیوسال سَم پایاى ًاهِ خَد را اخذ ًوایٌذ ٍ تا سهاًی کِ دفاع اس پایاى ًاهِ خَد را
اًجام ًذادُ اً ذ تایذ در ّز ًیوسال اس تحػیل پایاى ًاهِ خَد را هجذدا توذیذ ًوایٌذ ٍ در غَرتی کِ پایاى
ًاهِ خَد را هجذدااًتخاب ٍاحذ ًکٌٌذ تِ هٌشلِ اًػزاف اس تحػیل هیثاضذ ٍ داًطجَ تحت ّیچ گًَِ
ضزایطی اجاسُ دفاع اس پایاى ًاهِ خَد را ًذارد ٍ اس اداهِ تحػیل هحزٍم هیگزدًذ.
 دریافت ًتیجِ ٍ پیگیزی اس دفتز تحػیالت تکویلی در خػَظ ّز فزم درخَاستی کِ ارائِ دادُ هی ضَد
( حذاقل یک ّفتِ اس تاریخ درخَاست)
 تِ سهاى ّای اضارُ ضذُ تَجِ فزهاییذ درغَرت تاخیز داًطجَ تحت ّیچ ضزایطی اجاسُ اداهِ کار دادُ
ًوی ضَد.
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