
 نامه کارشناسی ارشدمراحل تصویب عنوان سمینار و پایان
 

 تحصیالت تکمیلی( اداره )دانلود از سایتنامه تکمیل فرم پیشنهاد عنوان سمینار و پایان .1

 اساتید راهنما در انتهای صفحه اول باشد. و رو بطوریکه امضای دانشجونامه در یک صحفه پشترو و پایاندر یک صحفه تک پرینت فرم پیشنهاد عنوان سمینار .2

 نامه توسط دانشجو و اساتید راهنماامضای فرم پیشنهاد عنوان سمینار و پایان .3

ستاد راهنمای اول و اعالم موافقت همکاری استاد بهمراه نامه دعوت او مشاور استاد راهنمای دوم  CVخارج از دانشگاه عالوه بر فرم تکمیل شده؛  و یا مشاور نامه توسط استاد راهنمادر صورت راهنمایی پایان .4

 فرم گردد نیز باید ضمیمه و مشاور راهنمای دوم

  قبل از جلسهساعت کاری  24 حداقل materials.sut@gmail.com( و ایمیل آن به آدرس مواد تکمیل فرم طرح موضوع در شورای دانشکده )دانلود از سایت دانشکده .5

 ساعت کاری قبل از جلسه  24حداقل  جهت طرح در جلسه شورای دانشکده دانشکده دفترنامه به تحویل فرم پیشنهاد عنوان سمینار و پایان .6

 ر و پایان نامه در شورای دانشکدهتصویب عنوان سمینا .7

 امضای کتابخانه ران داک وکد ای از دفتر دانشکده و تکمیل سمینار و پایان نامه تحویل فرم .8

 دانشکده به همراه کپی گواهی حضور در کارگاه ایمنیارجاع فرم به  .9

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 مراحل ارائه سمینار کارشناسی ارشد

 هماهنگی زمان ارائه با  استاد سمینار برای برگزاری سمینار .1

 هماهنگی محل برگزاری سمینار با دانشکده .2

 ارائه سمینارقبل از کاری ساعت  48نصب اطالعیه ارائه سمینار در بورد دانشکده، اتاق استاد راهنما، آزمایشگاهها حداقل  .3

 ثبت نمره موقت سمینار توسط استاد در سیستم سما .4

 ارائه پرینت نمره موقت به همراه گزارش چاپی سمینار جهت تائید نمره توسط رئیس دانشکده .5

 نهایی کردن نمره توسط استاد سمینار .6

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 نامه کارشناسی ارشدمراحل دفاع از پایان

 تحصیالت تکمیلی(اداره رو)دانلود از سایت نامه و پرینت آن در یک صفحه بصورت پشتدفاع از پایانتکمیل فرم درخواست  .1
 نامه توسط استاد راهنمای پایان نامه امضای فرم درخواست دفاع از پایان .2

 قبل از جلسهساعت کاری  24 حداقل materials.sut@gmail.com( و ایمیل آن به آدرس مواد تکمیل فرم طرح موضوع در شورای دانشکده )دانلود از سایت دانشکده .3

 ساعت کاری قبل از جلسه 24حداقل تحویل فرم درخواست دفاع به دفتر دانشکده  .4

 موافقت شورای دانشکده با برگزاری جلسه دفاع  .5

 اهنگی زمان با استاد راهنما و داور و ناظر گرفتن فرم درخواست دفاع از دفتر دانشکده و هم .6

 با دفتر خدمات دانشگاه و آمفی تئاتر آوینی با امور فرهنگی دانشگاه( EFهماهنگی محل برگزاری دفاع )کالسهای دانشکده با دانشکده، آمفی تئاتر  .7

 دریافت کارنامه جهت صدور مجوز دفاع از دانشکده .8

 هتائید کارنامه توسط استاد راهنمای گرو .9

 امضاء فرم درخواست دفاع توسط ریاست دانشکده .10

 جهت صدور مجوز دفاع تحویل فرم درخواست دفاع به همراه کارنامه تائید شده به اداره تحصیالت تکمیلی .11

 تائید شده توسط مدیر تحصیالت تکمیلی به داور و ناظر دفاع تحویل کپی فرم درخواست دفاع .12

 اداره تحصیالت تکمیلی به دانشکدهتحویل فرم درخواست دفاع تائید شده  .13

 ساعت قبل از دفاعکاری  48استاد راهنما و استاد مشاور، آزمایشگاهها حداقل  بردنصب اطالعیه دفاع در بورد دانشکده،  .14

 کاری ساعت قبل از دفاع 48حداقل  ( در دو نسخهمواد نامه و نظارت )دانلود از سایت دانشکدهنامه و ارزیابی پایانو پرینت فرمهای صورتجلسه پایان تایپ .15

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 کارشناسی ارشد تسویهراحل م

پایان نامهتصویبصفحه امضاهای )  +خود دانشجونامه(پایان CD)بهمراه کتابخانهمشاور+ اتید+اساساتید راهنما: ای به تعدادبا جلد سرمهنامه پایان صحافیچاپ و نامه، انجام اصالحات مورد نیاز در پایان .1

 .(حتماً باید اصل باشدنامه 

 ساعت 72دریافت کد رهگیری پس از  و www.irandoc.ac.irبارگزاری پایان نامه در سایت  .2

 مواد انلود فرم از سایت دانشکدهو یا د از زیراکس دانشجوییالتحصیلی فرم فرم فارغ کپی .3

 (بعد از ثبت نمره در کارنامه) ی گروهتوسط استاد راهنماز دانشکده جهت تطبیق واحد پرینت کارنامه ادریافت  .4

 توسط دفتر دانشکدهالتحصیلی فرم فارغ مهمور کردن .5

 ، چهارم، ششم، هفتمشروع تسویه حساب از صفحه سومالف(

تابخانه مرکزی و *ک جعفریواقع در ساختمان عالمه دفتر نهاد رهبریدانشگاه و اسالمی، بسیجوآزمایشگاهها واقع در ساختمان شهید آشتیانی*انجمندانشجویانمشاوره، اموربدنی، دفترتوضیحات: اداره تربیت  

 امورفرهنگی واقع در ساختمان فرهنگو دفتر تجارتاداره آموزش واقع در ساختمان مطهری*اداره حراست جنب ساختمان بانک

 التحصیلی ارنامه توسط استاد راهنما و امضای فرم فارغب(تطبیق واحد ک

 دانشکده  دفترریاست دانشکده و توسط  به ترتیبفارغ التحصیلی ( امضای فرم ج
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 پایان نامه CDتحصیالت تکمیلی به همراه مدارک مورد نیاز به اداره  هاالتحصیلی به همرتحویل فرم فارغ .6

 

 


