فلوچارت بررسی و تصویب عنوان ( پیش پروپوزال ) و پروپوزال پایان نامه تحصیالت تکمیلی
اخذ فرم پیش پروپوزال ( عنوان پایان نامه ) از شورای پایان نامه
عدم موافقت

ارائه فرم تکمیل شده پیش پروپوزال ( حداکثر دو صفحه) با تائید استاد راهنما به مدیر گروه مربوطه

اعالم مکتوب با ذکر دالیل

ینه م ر از میلیون تومان ع

به استاد راهنما

رار ا ر ان ک ه

نامه گروه مربوطه
جلسه بررسی پیش پروپوزال در شورای پایان ر
موافقت
تکمیل پروپوزال  ،انتخاب استاد راهنمای دوم  /استاد  /اساتید مشاور در صورت نیاز
ارائه پروپوزال +درخواست دفاع از پروپوزال از سوی دانشجو ( حداقل  01روز قبل از برگزاری جلسه
شورای پایان نامه)

موافقتو یار توس
ثبت ر پ
عدم

جلسه دفاع از پروپوزال در شورای پایان نامه

راهنما

پیشنهاد اصالحات با طرح مجدد

ان جو ( طی  0روز پ

وی ان جو ( ح ا ل  01روز بل از برگ اری جلسه شورای پایان نامه)

اعالم مکتوب با ذکر دالیل به
استاد

از ثبت ر ا اره تحصیالت تکمیلی)

( اعالم نظر ظرف مدت  2هفته )

پروپوزال در شورای پایان نامه

دانشجو
استاد/اساتید راهنما
استاد /اساتید مشاور

عدم موافقت

موافقت مشروط
ارائه فایل الک رونیک پروپوزال  +فرم تکمیل ش ه ثبت پروپوزال و نوآوری  +صورتجلسه شورای پایان نامه به
ا اره آموزشم تحصیالت تکمیلی

با حضور :

داورانی به انتخاب شورای پایان نامه

ان ک ه(ح ا ل  01روز بل از برگ اری جلسه شورای تحصیالت تکمیلی)
ان ک ه )

اعالم مکتوب با ذکر دالیل به استاد
راهنما

عدم موافقت
طرح در جلسه شورای تحصیالت تکمیلی
دانشکده ظرف حداکثر 01روز

اعالم شرایط به استاد راهنما برای
انجام اصالحات

مواافقت مشروط به ارائه مجدد در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده
ثبت در پژوهشیار توسط دانشجو ( طی  01روز پس از ثبت در اداره تحصیالت تکمیلی)

دریافت تاییدیه کمیته اخالق
در صورت لزوم

طرح مجدد در شورای تحصیالت
تکمیلی دانشکده

موافقت
تایید توسط استاد راهنما پس از تطبیق با اصل پروپوزال تایید شده در جلسه دفاع از پروپوزال

عقد قرارداد با معاونت آموزشی جهت هزینه های پایان نامه( دکتری تا سقف  5میلیون تومان
کارشناسی ارشد تا سقف  0/5میلیون تومان)

درخواست طرح پژوهشی( توسط استاد راهنما) در صورت هزینه های باالتر از سقف پایان نامه

