
 )از زمان تصويب تا دفاع

بندي زير با توجه به تاريخ احتمالي تصويب طرح توسط كميته تحصيالت تكميلي حقوق خصوصياز سـوي  

 تاريخ دفاع نامه تدوين نهايي پايان نامه

  

 

گـردد، الزم اسـت   بـار تشـكيل مـي   طور معمول در هر مـاه، يـك  

نامـه  بندي مراحل تـدوين پايـان  جدول زمان

به گروه تحويل دهد و اولين تاريخ مندرج در جدول فوق را با توجه به احتمال تصويب طرح در ماهي كه آن 

 .هاي پيشنهادي بايد با توجه به مدت زمان طول تحصيل دانشجو بر اساس مقررات آموزشي باشد

ها جز با گذر از مدت زمانطول تحصيل دانشجو بر اساس مقررات آموزشـي  

-اگـر مراجـع ذي  . باشدممكن نباشد، پيگيري اخذ مجوزهاي الزم براي ادامه تحصيل بر عهده دانشجو مي

گونـه حقـي بـراي    هـاي فـوق هـيچ   ، تاريخ

 .هاي فوق را تغيير دهدتواند تاريخنامه و امور ديگر مي

هـاي  باشـد و بايـد در مهلـت   نمي نامههاي پيشرفت تدوين پايان

الزم اسـت دانشـجو در تـدوين    . ها را بـه مراجـع مربـوط ارايـه كنـد     

 نام و نام خانوادگي استاد                                                               

                                                                                                              

 امضا                     تاريخ                                          

 باسمه تعالي

 

 
 

از زمان تصويب تا دفاع(نامه بندي مراحل تدوين پايانجدول زمان

بندي زير با توجه به تاريخ احتمالي تصويب طرح توسط كميته تحصيالت تكميلي حقوق خصوصياز سـوي  

 .رسددانشجو پيشنهاد شده، به تأييد استاد راهنما مي

بررسي منابع و 

 برداري فيش

بررسي و تجزيه و 

 ها تحليل فيش
نامهتدوين اوليه پايان

   

   

 :توجه به نكات زير ضروي است

طور معمول در هر مـاه، يـك  با توجه به اينكه كميته تحصيالت تكميلي به

جدول زماندانشجو حداقل ده روز قبل از تشكيل كميته طرح خود را همراه با 

به گروه تحويل دهد و اولين تاريخ مندرج در جدول فوق را با توجه به احتمال تصويب طرح در ماهي كه آن 

 .كند، پيشنهاد نمايد را به گروه ارايه مي

هاي پيشنهادي بايد با توجه به مدت زمان طول تحصيل دانشجو بر اساس مقررات آموزشي باشد

ها جز با گذر از مدت زمانطول تحصيل دانشجو بر اساس مقررات آموزشـي  در صورتي كه پيشنهاد تاريخ

ممكن نباشد، پيگيري اخذ مجوزهاي الزم براي ادامه تحصيل بر عهده دانشجو مي

، تاريخصالح، به هر دليل، مجوز ادامه تحصيل دانشجو را صادر نكنند

 .دانشجو جهت ادامه تحصيل ايجاد نخواهد كرد

نامه و امور ديگر ميكميته با توجه به موضوع، نوع تحقيق، حجم پايان

هاي پيشرفت تدوين پايانتحويل گزارشهاي فوق مانع از 

ها را بـه مراجـع مربـوط ارايـه كنـد     مقرر بر اساس مقررات آموزشي، گزارش

 .هاي فوق اشاره داشته باشد ها به تاريخ

                                                               نام و نام خانوادگي دانشجو     

                                                                                                             

                                          امضا                                   

 

بندي زير با توجه به تاريخ احتمالي تصويب طرح توسط كميته تحصيالت تكميلي حقوق خصوصياز سـوي  زمان

دانشجو پيشنهاد شده، به تأييد استاد راهنما مي
 

 مراحل اجرا

  تاريخ شروع

  تاريخ اتمام
 

توجه به نكات زير ضروي است

با توجه به اينكه كميته تحصيالت تكميلي به -1

دانشجو حداقل ده روز قبل از تشكيل كميته طرح خود را همراه با 

به گروه تحويل دهد و اولين تاريخ مندرج در جدول فوق را با توجه به احتمال تصويب طرح در ماهي كه آن 

را به گروه ارايه مي

هاي پيشنهادي بايد با توجه به مدت زمان طول تحصيل دانشجو بر اساس مقررات آموزشي باشدتاريخ -2

در صورتي كه پيشنهاد تاريخ: تبصره

ممكن نباشد، پيگيري اخذ مجوزهاي الزم براي ادامه تحصيل بر عهده دانشجو مي

صالح، به هر دليل، مجوز ادامه تحصيل دانشجو را صادر نكنند

دانشجو جهت ادامه تحصيل ايجاد نخواهد كرد

كميته با توجه به موضوع، نوع تحقيق، حجم پايان -3

هاي فوق مانع از تاريخپيشنهاد  -4

مقرر بر اساس مقررات آموزشي، گزارش

ها به تاريخگزارش

 

نام و نام خانوادگي دانشجو     

                                                                                                             

           تاريخ           


