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فرآیند تصویب موضوع پایان نامه و طرح پیشنهادي تحقیق

:نامه خود طبق مراحل زیر اقدام کننددانشجویان کارشناسی ارشد موظفند براي موضوع پایان

ویژگی تکراري نبودن و تبط با رشته تحصیلی خود که ازراز ابتداي ترم دوم براي یافتن موضوع م- 1
د با اساتید نتواندر این مدت مییانبدیهی است دانشجو.کنندبرخوردار باشد، اقدام بدیع بودن

.اخذ نمایندرا الزم مربوطه مشورت کرده و راهنمایی 
که به تایید استاد راهنما ) تأییدیه ایرانداك(دات مربوط به تکراري نبودن موضوع الزم است مستن: تبصره

.ضمیمه شود)نامهموضوع پایان(ي تحقیقپیشنهادطرح رسیده باشد، به فرمنیز 

موضوع (تحقیق ي بایست با دریافت فرم طرح پیشنهاد، مینامهخاب موضوع پایانانتپس از-2
اساتید / سسه و انتخاب استاد راهنما از بین اساتید گره مربوطه ؤسایت م/ از انتشارات )نامهپایان

.تکمیل فرم مذکور و اخذ امضاي استاد راهنما اقدام گردد، نسبت بههخارج از موسسه با موافقت گرو
در صورتیکه ظرفیت اساتید گروه مربوطه تکمیل شده باشد، دانشجو باید استاد راهنماي خود را با :تبصره

سسه انتخاب ؤت علمی تمام وقت سایر گروههاي مرتبط در ماز بین اعضاي هیأتوجه به موضوع مربوطه
تواند با موافقت گروه اساتید بیرون از کان انتخاب از اساتید داخلی، دانشجو میدر صورت عدم ام. کند

تصویب نهایی این مورد به همراه . را به عنوان استاد راهنما انتخاب کندسسه و یا متخصصین صنعتؤم
سسه انجام ؤمتکمیلی نامه در شوراي تحصیالت طرح پیشنهادي تحقیق و موضوع پیشنهادي پایان

.شودمی

. پس از تکمیل باید تحویل گروه مربوطه داده شود)نامهموضوع پایان(فرم طرح پیشنهادي تحقیق - 3
راي همه اعضاي گروه ارسال کارشناس گروه موظف است فرم دریافتی را حداکثر طی مدت یک هفته ب

.نماید
موضوع و طرح گروه ملزم است ظرف سه هفته از تاریخ تحویل نسبت به بررسی و اعالم نظر در مورد - 4

.شنهادي تحقیق اقدام کندیپ

، با هماهنگی استاد الت احتمالی اعالم شده توسط گروهدانشجو موظف است نسبت به رفع اشک:تبصره 
دو هفته نسبت مدت ظرف بایستمیگروه . مجدداً فرم اصالح شده را به گروه تحویل دهدراهنما اقدام و

.به اعالم نظر مجدد اقدام کند
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فرآیند تصویب موضوع پایان نامه و طرح پیشنهادي تحقیق

صورت تائید موضوع و طرح پیشنهادي تحقیق در شوراي تخصصی گروه، فرم تکمیلی توسط گروه در -5
.گرددجهت طرح و تصویب در شوراي تحصیالت تکمیلی تحویل امور تحصیالت تکمیلی می

از تاریخ ارسال پروپوزال به امور تحصیالت تکمیلی از (شوراي تحصیالت تکمیلی ظرف مدت سه هفته- 6
.نمایدبت به تصویب یا هر گونه اعالم نظر در مورد آن اقدام مینس)سوي گروه

به نحوي اقدام کند که در ترم سوم و ) Proposal(تحقیق يدانشجو باید در ارائه طرح پیشنهاد:تبصره 
مطابق در غیر اینصورت . حداکثر تا قبل از شروع ترم چهارم در شوراي تحصیالت تکمیلی تصویب شود

. هاي کارشناسی ارشد با دانشجوي ذیربط رفتار خواهد شدآموزشی دورهآیین نامه 

موسسه شوراي تحصیالت تکمیلی18/10/93تبصره در جلسه مورخ 4بند و 6این فرآیند اجرایی در 
.     مورد بازنگري قرار گرفت21/12/96و در جلسه مورخ تصویب 
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