
                                                                                                       

                                                                              

 

                                    مدیریت تحصیالت تکمیلی                    

                                                                                          مراحل انجام کار بعد از دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد          

 

داًشیجَ  جلسِ دفاػيِ تياى شذُ است یا تَسط ًوایٌذُ تحصیيالت تمويلیب تیِ    کِ در  ًظز ّيات داٍراى اًجام اصالحات هذ (1
 اػالم هب گزدد.

تٌظين پایاى ًاهِ تِ لحاظ ساختاری ٍ ًگارشب هطاتق تا شيَُ ًاهِ تذٍیي پایاى ًاهِ کِ در سایت داًشگاُ ٍ کاًال تحصيالت  (2
 تمويلب هَجَد هب تاشذ. 

داٍری ییا    اًجام اصالحاتهثٌب تز اس ًاظز  یٍِ اخذ تایيذ thesis.nima82@gmail.comاهِ تِ ایويل ارسال پایاى ً (3
 ٍیزایشب

پژٍّشیگاُ االالػیات ٍ هیذار      ًسخِ ًْایب پایاى ًاهِ ٍ هَرد تایيذ ًاظز در ساهاًِ  word  ٍpdfثثت ٍ تارگذاری فایل  (4
               http://thesis.irandoc.ac.ir ػلوب ایزاى تِ آدرس

اییي تایيذییِ تیِ     (کِ تِ ایويل داًشجَ ارسال هب شَد)ٍ داًشگاُ  تایيذیِ پایاى ًاهِ تَسط ایزاى دا ایل فدریافت ٍ پزیٌت  (5
 هب تاشذ. تَسط داًشجَ هؼٌای هجَس صحافب پایاى ًاهِ 

ًسخِ تِ تزتية  3)ًسخِ ّای ًْایب در آهادُ شذُ هطاتق تا شيَُ ًاهِ تذٍیي پایاى ًاهِ ًاهِّای ًْایب پایاىصحافب ًسخِ (6
 داًشگاُ  کتاتخاًِ دفتز پژٍّش ٍ، درخَاست استاد راٌّوا()در صَرت  تزای استاد راٌّوا

  WORD  ٍPDF فایلآخزتي حاٍی  CDال شذُ تِ ایويل داًشجَ( ٍ دٍ ػذد )ارسارائِ پزیٌت فایل تایيذیِ ایزاى دا   (7
)تزچسیة حیاٍی    CDهشخصات هزتَط تِ پایاى ًاهِ اس اًتشارات داًشگاُ جْت چسثاًذى تیز تذًیِ    CDدریافت تزچسة  (8

 ، استاد راٌّوا، رشتِ ٍ گزایش، ػٌَاى پایاى ًاهِ( شوارُ داًشجَیب  ًام ٍ ًام خاًَادگب،االالػاتب ًظيز: 

 تذٍى قفل یا رهش تاشذ. CDفایل ّای رٍی  -
 يمب یا کاغذی جذاگاًِ گذاشتِ شَد.در یک پاکت پالست CDّز  -

 تسَیِ حساب ل ّای پایاى ًاهِ ٍ دریافت فزمیهزاجؼِ تِ دفتز تحصيالت تمويلب ّوزاُ تا ًسخِ ّا ٍ فا (9

  :تذکر
دریافیت هیذر     هیذت سهیاى مسم تیزای    تِ ادارُ داًش آهَختگاى تَسط دفتز تحصيالت تمويلب، ارجاع پزًٍذُتمويل ٍ تؼذ اس  -1

ِ   گَاّيٌاهِ هَقت پاییاى تحصیيالت   ٍظيفِ،ِ ًظام هؼزفب تاس ًاهِ  تحصيلب اػن ِ در  ٍ اصیل داًشیٌاه اری ادارُ داًیش  کی  حيطی
 آهَختگاى هب تاشذ 

 دریافیت هیذر  تحصیيلب    تیزای  ادارُ داًیش آهَختگیاى  تْتز است قثل اس اقذام تِ تسَیِ حساب اس کاهل تَدى هذار  خَد در  -2
  االويٌاى حاصل ًوایيذ. 

ییا تیزای صیحافب ییا      CDدر قالیة  ) چیِ  تِ هٌظَر تسزیغ در اًجام هزاحل تسَیِ حساب، فایل ّای هزتَط تِ پایاى ًاهیِ ّیا    -3
در غيز ایٌصَرت دفتیز تحصیيالت تمويلیب اس دریافیت آًْیا      تذٍیي پایاى ًاهِ تاشذ.  ِاهًُشيَهطاتق تا دقيقا تارگذاری در ایزاى دا ( 

 هؼذٍر هب تاشذ.  


