
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتید راهنمای اعالم اس
 پیشنهادی توسط دانشکده*

اعالم نام اساتید راهنمای 

 نیمسال توسط پژوهش

انتخاب استاد راهنما توسط 

 دانشجو

 عدم پذیرش

 پذیرش و تعیین موضوع

 تغییر یا تصحیح نیاز به گروه

 موضوع

 تصویب در جلسه گروه**

ی ارسال مجموعهتجمیع و 

های نیمسال به پژوهشپروژه  

آمادگی دفاع  اعالم و تایید

 توسط استاد راهنما***  

  تطبیق نسخه چاپیعدم 

ی متنی تائید و تطبیق نسخه

ی درج مهر پژوهشوسیلهبه  
جلسه دفاع  برگزاری  

تکمیل فرم نمره توسط 

 پژوهش

توسط  تکمیل فرم ثبت نمره

 استاد راهنما

استاد 

 راهنما

اعالم دانشجو جهت آمادگی 

 انجام دفاع

ی نهایی به آموزش اعالم نمره
 جهت ثبت در سیستم****

استاد 

 راهنما

 عدم تائید

 پژوهش

 روند تصویب رپوژه

رپوژه ارزیابیروند   



  

به واحد پژوهش اعالم با اقدام از جانب دانشکده نام اساتید راهنما حداکثر تا یک هفته پس از پایان حذف و اضافه  *

بندی ظرفیت اساتید راهنما، توزیع نرمال میان اساتید با در نظر گرفتن اولویت اساتید هیأت در خصوص تقسیم گردد.می

جه گردد. توهای مرتبط ضروری بوده و تعیین ظرفیت به صورت مساوی پیشنهاد میعلمی مؤسسه دارای تخصص در حوزه

وع ظرفیت اساتید راهنمای یک گروه در هر نیمسال نباید مجم های اعالم شده حائز اهمیت بوده وواقعی بودن ظرفیتبه 

 های اخذ شده توسط دانشجویان آن گروه تجاوز نماید.از تعداد کل پروژه

ثبت به پژوهش برای ها و پژوهش، ها طی روندی یکپارچه با هماهنگی میان دانشکدهپروژهمصوب  الزم است موضوعات **

استاد حذف و اضافه  هفته پس از 6ها ساز و کاری ایجاد نمایند که حداکثر تا گردد دانشکدهارسال گردند. پیشنهاد می

 و صورت مشخص و روشن تعیینتمامی موضوعات به  مناسب است. موضوع تمامی دانشجویان تعیین شده باشدراهنما و 

دون تغییر ب ،پرهیز گردد و در ارتباط با تخصیص یک موضوع پروژه اجمالیات به طور کلی و موضوع و از تعریف شدهتبیین 

 تائیدات الزم از گروه و پژوهش اخذ گردد.ابتدا و  شده سختی پروژه در نظر گرفته یدرجه دو دانشجو، طور همزمان بهبهو 

در تمامی مراحل پس از تائید استاد محترم راهنما ها همچنین توجه به این امر حائز اهمیت است که تمامی اطالعات فرم

ب های مصوگردد و توجه به این نکته در رد و بدل فرممحرمانه تلقی می ارزیابی یدر مرحله همچنین و در صورت تصویب

 مزید امتنان خواهد بود. پروژه ارزیابیی در مرحلهو همچنین  دانشکده هر توسط لیارسا

به پژوهش اعالم شده و  ی متنیی نسخهی بدرقهاستاد راهنما با درج امضا در صفحهاعالم آمادگی دفاع توسط  ***

گردد. در صورت تایید، درج مهر چاپی برای بررسی مطابقت با ساختار مورد تایید مؤسسه به کتابخانه ارسال مینسخه

 باشد. در این مرحله استادنشان از مطابقت کلی فایل متنی با ساختار مورد تایید مؤسسه می ی بدرقهصفحه پژوهش در

انجام داده  مصوب دانشکدهی دفاع دانشجو را مطابق روند جلسهی پژوهش، ر درج شدهی مهدهمحترم راهنما پس از مشاه

نماید. در این زمینه، تعیین تاریخ دفاع توسط گروه و برگزاری ی موجود در واحد پژوهش را تکمیل میو فرم ثبت نمره

 مجددا پیشنهاد ،ها انجام شدهدر برخی گروقبلی طی پیشنهادهای ها مطابق آنچه پروژه و استاندارد دفاع ازمنظم ی جلسه

  مورد توجه خواهد بود. های کلیدر ارزیابی شده و

که تا یک و نیم نیمسال توسط پژوهش قابل است،  یک نیمسالمهلت دفاع از پروژه، از زمان اخذ پروژه تا دفاع  ****

 رایبا توجه به زمان الزم بگردد. ال، کسر نمره مطابق ضوابط پژوهش اعمال میسماست. با پایان یافتن یک و نیم نیتمدید 

)که  اعالم نمره توسط واحد پژوهش وو...  هاتجمیع نمرات، اخذ تائیدیه، بررسی، درج نمرات پژوهشی، هافرم آوریجمع

 11 ثرحداکتا روز  1 از مجموعهبررسی  مشخص شده برای بنا به زمان تنمرا از ایلزوم ارسال مجموعهاغلب با توجه به 

به منظور انجام هرچه بهتر روند اموری همچون الزم است ی، به واحد مربوطه جهت ثبت سیستم روز تخمین زده شده است(

همچنین در صورت وجود اساتید ارجمند و دانشجویان و ها توسط التحصیلی و... زمانبندی مناسبی برای دفاع از پروژهفارغ

  . تعیین گردد هاو رؤسای دانشکده مدیران محترم گروهروند یکپارچه در دانشکده، توسط 


