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 فرم پیگیری کننده اداری ت تکمیلی حلامر

 اوتخاب مًضًع رمف داوشجً اوتخاب مًضًع 

 
  

 اوتخاب استادرم ف داوشجً با هماهىگی مدیرگريٌ اوتخاب استاد

 
  

 پريپسالرم ف داوشجً با هدایت استادراهىما پزيپشالتکمیل 

 
  

 - استاد راهىما تصًیة در گزيٌ

 
  

  رمف / معاين پژيهشی مدیرگريٌ  طزح در شًرای ت تکمیلی

  چکیذٌ ي قرارداد 

 
  

 - داوشجً با هدایت استادراهىما اوجام اصالحات

 
  

اتالغ تصًیة رم ف معايوت پژيهشی ي ت تکمیلی صذير اتالغ راَىما يمشاير

 پريپسال

 
  

درخًاست رم ف داوشجً درخًاست تمذیذ سىًات

 تمذیذ سىًات

 
  

درخًاست رم ف داوشجً درخًاست تمذیذ قزارداد

 تمذیذ قرارداد

 
  

 درخًاست مُمانرم ف داوشجً درخًاست مُمان )اوتقال مًقت(

 
  

 رمف داوشجً اجزا ي تُیٍ پایان وامٍ 

 تذيیه پایان وامٍ 

 
  

تزای  تحًیل پایان وامٍ تٍ گزيٌ
  ارسیاتی 

فرم تحًیل پایان وامٍ  داوشجً با هدایت استادراهىما

 تٍ گريٌ 

 
  

  مدیر گريٌ / معاين پژيهشی شًرای ت تکمیلیطزح در 

 
  

  داوشجً با هدایت استادراهىما اوجام اصالحات احتمالی
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 دايری رم ف کارشىاس ي معايوت پژيهشی صذير تزگٍ دايری 

 
  

  کارشىاس پژيهشی پیگیزی اس داير 

 
  

دریافت تاییذ داير ي درخًاست صذير 
 مجًسدفاع

درخًاست رم ف داوشجً ي کارشىاس پژيهشی

 صذيرمجًز دفاع

 تایپ شذٌ(کامال )

 
  

درخًاست رم ف داوشجً ي کارشىاس پژيهشی تاییذ آمًسش داوشکذٌ 

 صذيرمجًز دفاع

 
  

َماَىگی تزای سمان ي مکان 
 جلسٍ دفاع

درخًاست کتثی  داوشجً

 داوشجً

 
  

تاییذ فزم درخًاست صذير مجًس 
دفاع ي ارسال تٍ مذیزیت 

 تحصیالت تکمیلی

درخًاست رم ف داوشجً ي کارشىاس پژيهشی

 صذيرمجًز دفاع

 
  

دریافت تاییذیٍ مذیزیت ت 
تکمیلی ي تعییه ومایىذٌ 

 تحصیالت تکمیلی

تًسط  تعییه ومایىدٌ ت تکمیلی

 معاين پژيهشی
 

درخًاست رم ف

 صذيرمجًز دفاع

 
  

 / کارشىاس پژيهشی  صذير مجًس دفاع 

 معاين پژيهشی

 مجًز دفاع صذير

 پایان وامٍ

 
  

 گساری جلسٍ دفاع تر
تا ومایىذٌ تحصیالت ی َماَىگ

تُیٍ فزم َای جلسٍ تکمیلی ، 
 َیات دتٍ تعذا دفاع در چىذ سزی

داشته کپی مقالٍ َمزاٌ  ي دايران
 ي یا یا چکیذٌ چاپ شذٌ کامل

 پذیزش مقالٍ 

 راهىما / استاد داوشجً/ 

 ومایىدٌ ت تکمیلیي  

 َایرم فتکمیل 

 ارزشیاتی فردی -1

  جمعی -2

رسی ي اعىًان ف -3

 عىًان التیه  -4

تایپ شذٌ کٍ تصًرت 

پیش از جلسٍ تٍ 

ريیت ومایىذٌ 

 داوشگاٌ رسیذٌ تاشذ

 


