سهبى قبًًَی دفبع
 3سبل

ثجت ًبم داًص پژٍُ در
اٍل ّز تزم هٌَط ثِ
رػبیت قَاًیي ٍ جذٍل
سهبًی است

داًص پژٍّبى

درخَاست اًصزاف اس

اًصزافی یب اخزاج اس

تحصیل فقظ ثِ

تحصیل هَظفٌذ ثِ

صَرت کتجی ٍ ارائِ

تؼْذات دادُ ضذُ

ثِ ادارُ پبیبى ًبهِ ّب

خَد ػول ًوبیٌذ.

اهکبى پذیز هی ثبضذ.

پیطٌْبد تغیز هَضَع فقظ یک ثبر در

ثزگشاری کبرگبُ

تصَیت هَضَع در گزٍُ

تزم دٍم تَسظ گزٍُ

پبیبى تزم دٍم

سهبى هقزر ثب ًظز استبد راٌّوب ٍ گزٍُ

تذٍیي پبیبى ًبهِ در

سیر تدوین

سٌَات هحسَة هی ضَد.

ثزای یک ًیوسبل
ثذٍى هَافقت
تحصیالت تکویلی
هَجت هحزٍهیت اس
تحصیل هی ثبضذ.

تصَیت عزح پبیبى ًبهِ در گزٍُ ٍ
ضَرای تحصیالت تکویلی
تزم سَم

استبد راٌّوب ثبیذ اس

داًص پژٍّبًی کِ

استؼالم تؼییي

پیطٌْبد استبد هطبٍر

اػضبی ّیئت ػلوی

کوتز اس ٍ 6احذ

ارائِ گشارش ثب تأییذ

ظزفیت ثزای

تَسظ داًص پژٍُ

هؤسسِ ثبضذ ٍلی

آهَسضی داضتِ ثبضٌذ

استبد راٌّوب ٍ هطبٍر

اًتخبة اسبتیذ

ّوشهبى ثب ارائِ عزح

استبد هطبٍر در

عجق هقزرات ضْزیِ

در ّز هبُ ثؼذ اس

راٌّوب ٍ هطبٍر اس

پبیبى ًبهِ ثِ گزٍُ

ادارُ پبیبى ًبهِ ّب

پایان نامه
ارشد

ٍ تأییذ ضَرا اهکبى دارد ٍ جشٍ

تزک تحصیل حتی

صَرت ضزٍرت

آًبى ثب ادارُ پبیبى

اتوبم دٍرُ آهَسضی ٍ

هی تَاًذ خبرج اس

ًبهِ ّب هی ثبضذ.

تصَیت عزح

هؤسسِ ثبضذ

سبػت هغبلؼِ کوتز
اس  80سبػت در
ًَثت اٍل تذکز
ضفبّیًَ،ثت دٍم
تذکز کتجی ًٍَثت
سَم هؼزفی ثِ
ضَرای تحصیالت

ارائِ فزم توذیذ
پزداخت ضْزیِ
تذٍیي پبیبى ًبهِ در
هذت هجبس تحصیل
( 3سبل)هٌَط ثِ ارائِ
گشارش هبّبًِ

سهبى تذٍیي پبیبى
ًبهِ فقظ در صَرت
ضزٍرت ٍ ثب
پیطٌْبد استبد راٌّوب
ٍ هطبٍر ٍ تأییذ
ضَرا یک هبُ قجل اس

تکویلی

اتوبم دٍرُ

ارائِ ًسخ ًْبیی
پبیبى ًبهِ  2هبُ قجل
اس پبیبى دٍرُ ثب تأییذ
اسبتیذ راٌّوب ٍ
هطبٍر جْت
ثزگشاری جلسِ دفبع

حضَر دست کن در
دٍ جلسِ دفبػیِ قجل
اس پبیبى دٍرُ ثزای
کست اعالػبت السم ٍ
کست آهبدگی جْت
دفبع

الشاهی است.

در صَرتی کِ داًص
ارائِ هجَس هقبلِ سیز

ثزگشاری جلسِ دفبع

ًظز استبد راٌّوب ٍ

 6هبُ پس اس تصَیت

ارائِ کبرًبهِ کبهل

عزح پبیبى ًبهِ در

 2هبُ قجل اس اتوبم

تحصیلی قجل اس دفبع

ضَرا

دٍرُ

جلسِ دفبع

اًجبم اصالحبت جلسِ
دفبع

پژٍُ در سهبى هقزر
اصالحبت جلسِ دفبع
را اًجبم ًذّذ پزًٍذُ

حذاکثز عی  2هبُ

اٍ ثِ ضَرای
تحصیالت تکویلی
ارجبع هی گزدد.

هزاجؼِ داًص پژٍُ
ثِ ادارُ پبیبى ًبهِ ّب
ثِ هٌظَر تسَیِ
حسبة هبلی ٍ هؼزفی
ثِ خذهبت آهَسش
ثزای اًجبم اهَر
داًص آهَختگی

داًص پژٍّبى
سهبى قبًًَی دفبع
4سبل

ثجت ًبم داًص پژٍُ در
اٍل ّز تزم هٌَط ثِ
رػبیت قَاًیي ٍ جذٍل
سهبًی است

استؼالم تؼییي
ظزفیت ثزای اًتخبة
اسبتیذ راٌّوب ٍ
هطبٍر اس ادارُ پبیبى
ًبهِ ّب

استبد راٌّوب ثبیذ اس
اػضبی ّیئت ػلوی
هؤسسِ ثبضذ ٍلی
استبد هطبٍر در
صَرت ضزٍرت
هی تَاًذ خبرج اس
هؤسسِ ثبضذ

تصَیت عزح تفصیلی
در گزٍُ ٍ ضَرا

تحصیل هَظفٌذ ثِ

ثزگشاری کبرگبُ

تؼْذات دادُ ضذُ

دٍم در صَرت لشٍم

خَد ػول ًوبیٌذ.

تَسظ گزٍُ

پیطٌْبد تغیز هَضَع
فقظ یک ثبر در سهبى

تصَیت عزح اجوبلی

هقزر ثب ًظز استبد

در گزٍُ ٍ ضَرا

راٌّوب ٍ گزٍُ ٍ تأییذ
ضَرا اهکبى دارد ٍ

اهتحبى جبهغ

پبیبى تزم دٍم

سیر تدوین

پبیبى تزم اٍل

پیطٌْبد استبد هطبٍر
تَسظ داًص پژٍُ
ّوشهبى ثب ارائِ عزح
اجوبلی ثِ گزٍُ

جشٍ سٌَات هحسَة
هی ضَد.

اهتحبى جبهغ هطزٍط
ثِ تصَیت عزح

آهَسضی

تصَیت هَضَع

تذٍیي رسبلِ در تزم

ارائِ گشارش ثِ ادارُ

پس اس اتوبم دٍرُ

پبیبى تزم دٍم

اًصزافی یب اخزاج اس

تفصیلی در ضَرای
تحصیالت تکویلی

پبیبى ًبهِ ّب ثب تأییذ
استبد راٌّوب ٍ هطبٍر
در ّز هبُ ثؼذ اس
اهتحبى جبهغ

سبػت هغبلؼِ کوتز
اس  100سبػت در
ًَثت اٍل تذکز
ضفبّیًَ،ثت دٍم
تذکز کتجی ًٍَثت
سَم هؼزفی ثِ
ضَرای تحصیالت

رساله

تکویلی

دکتری
پزداخت ضْزیِ

ػذم ارائِ گشارش

تذٍیي رسبلِ در

سبػت هغبلؼِ داًص

هزخصی تبثستبى ثِ

هبّبًِ ثزای سِ هبُ

پژٍّبى در هبُ

داًص پژٍّبًی تؼلق

هذت هجبس تحصیل

هتَالی هَجت هیطَد

رهضبى،دِّ اٍل

هی گیزد کِ حذاقل

(4سبل)هٌَط ثِ ارائِ

هزاتت ثِ صَرت

هحزم ٍ دِّ آخز

 7هبُ اس ضْزیَرهبُ

گشارش هبّبًِ ثؼذ اس

کتجی ثِ استبد راٌّوب

صفز چٌبًچِ در سفز

تب تبثستبى ّ ،ز هبُ

 6هبُ پس اس اهتحبى

اهتحبى جبهغ

ٍ داًص پژٍُ ٍ سپس

تجلیغی ثبضٌذ

 100سبػت هغبلؼِ

جبهغ

ثِ ضَرای تحصیالت

دٍرکبری حسبة

داضتِ ثبضٌذ.

تکویلی ارائِ گزدد.

هی ضَد.

حضَر دست کن در

ارائِ فزهتوذیذ سهبى
جلسِ پیص دفبع
 3هبُ قجل اس اتوبم دٍرُ

تذٍیي رسبلِ فقظ در

ارائِ هجَس هقبلِ سیز

دٍ جلسِ دفبػیِ قجل

صَرت ضزٍرت ٍ ثب

ًظز استبد راٌّوب ٍ

اس پبیبى دٍرُ ثزای

پیطٌْبد استبد راٌّوب

ارائِ کبرًبهِ کبهل

کست اعالػبت السم ٍ

ٍ هطبٍر ٍ تأییذ ضَرا

تحصیلی قجل اس دفبع

کست آهبدگی جْت
دفبع

یک هبُ قجل اس اتوبم
دٍرُ

در صَرتی کِ داًص
پژٍُ در سهبى هقزر
اًجبم اصالحبت جلسِ
دفبع حذاکثز عی 2
هبُ

اصالحبت جلسِ دفبع
را اًجبم ًذّذ پزًٍذُ
اٍ ثِ کویتِ هَارد
خبظ ارجبع
هی گزدد.

جلسِ سویٌبر

هزاجؼِ داًص پژٍُ
ثِ ادارُ پبیبى ًبهِ ّب
ثِ هٌظَر تسَیِ
حسبة هبلی ٍ هؼزفی
ثِ خذهبت آهَسش
ثزای اًجبم اهَر
داًص آهَختگی

جلسِ دفبع
 2هبُ ثؼذ اس پیص دفبع

