
 کارشناسی ارشد -الف

 زمان مراحل تحصیل ردیف

 تا پایان نیمسال دوم )واحد درسی دوره 24(گذراندن واحدهاي درسی 1

 حداکثر تا پایان هفته دوم نیمسال دوم نامه به گروه آموزشیتعیین استاد راهنما و ارائه موضوع پایان 2

3 
ارایه فهرست موضوعات و مشخصات اساتید راهنماي مصوب توسط 

 گروههاي آموزشی به تحصیالت تکمیلی
 حداکثر تا پایان اسفندماه همان سال

 حداکثر تا پایان اسفندماه همان سال به گروه آموزشی نامه توسط دانشجوارایه طرح پیشنهادي تحقیق پایان 4

5 
ارایه گزارش توسط گروههاي آموزشی از دریافت طرحهاي پیشنهادي 

 نامه به تحصیالت تکمیلیتحقیق پایان
 )نیمسال دوم(فروردین سال بعد  20

6 
نامه توسط گروههاي بررسی و تصویب طرحهاي پیشنهادي تحقیق پایان

 آموزشی و ارایه به تحصیالت تکمیلی
 )دومنیمسال (اردیبهشت سال بعد  31

7 
و نیمسال  5، نیمسال 4نامه ارشد در نیمسال برگزاري جلسات دفاع پایان

 )در صورت لزوم( 6

توصیه ( به ترتیب در پایان شهریور، پایان دیماه

می شود گروه هاي آموزشی دانشجویان را 

تشویق نمایند تا حداکثر در پایان آذر ماه دفاع 

 و پایان شهریور .)نمایند

  

  :نکات مهم

هفته قبل از تاریخ پیشنهادي براي برگزاري جلسه دفاع به  3بایست نامه میفرم آمادگی دفاع از پایان -1

  .تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل شود



در صورتی که . گرددهاي آخر مهر، آبان، آذر و دیماه برگزار میجلسات دفاع در نیمسال پنجم در هفته-2

نامه خود را در ماههاي مهر و آبان برگزار نمایند، نمرات مربوط به مقاالت دفاع پایاندانشجویان جلسه 

 . محاسبه خواهد شد 2و ترویجی براي آنها با ضریب ) پوستر و شفاهی(همایشی

  

  دکترا  -ب       

 زمان مراحل تحصیل ردیف

 تا پایان نیسمال دوم گذراندن واحدهاي درسی 1

2 
تعیین استاد راهنما و ارایه موضوع کلی رساله به گروه 

 آموزشی
 تا پایان نیسمال اول

3 
ارایه فهرست موضوعات و مشخصات اساتید راهنماي 

 مصوب توسط گروههاي آموزشی به تحصیالت تکمیلی
 حداکثر تا پایان اسفند ماه همان سال

 )اردیبهشت(و نیمسال چهارم ) آبان(نیمسال سوم  )نوبتدر دو (برگزاري امتحان جامع آموزشی  4

 ارایه طرح پیشنهادي رساله دکتري به گروه آموزشی 5
در (هفته پس از برگزاري امتحان جامع آموزشی  2

 )چهارمآذرماه نیمسال سوم و یا در خرداد ماه نیمسال

6 
دریافت ارایه گزارش توسط گروههاي آموزشی از 

 طرحهاي پیشنهادي رساله دکتري به تحصیالت تکمیلی

و یا در پایان ) نیمسال سوم(حداکثر در پایان آذرماه 

 )نیمسال چهارم(خرداد 

7 
بررسی و تصویب طرحهاي پیشنهادي رساله دکتري 

 توسط گروههاي آموزشی و ارایه به تحصیالت تکمیلی
 نیمسال چهارمحداکثر در پایان نیمسال سوم و یا 

 در نیمسال چهارم و یا نیسمال پنجم )1(برگزاري آزمون پژوهشی  8

 )2(برگزاري آزمون پژوهشی  9
تواند حداکثر می ماهه 6با احتساب فرصت مطالعاتی 

 .تا پایان دیماه در نیسمال هفتم برگزار شود

 برگزاري جلسه دفاع از رساله دکتري 10

در صورت ضرورت با (حداکثر تا پایان نیمسال هشتم 

تائید استاد راهنما، گروه آموزشی و تحصیالت 

 .)تواند در نیمسال نهم برگزار شودتکمیلی می

    



  نکات مهم         

هاي پیشنهادي براي برگزاري جلسه دفاع به هفته قبل از تاریخ 3بایست دفاع از رساله میفرم آمادگی      -1

  . تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل شود

در مورد ) گواهی مجالت علمی و یک نسخه از مقاالت(به همراه فرم آمادگی دفاع، مستندات رسمی      -2

  .بایست ارایه گرددچاپ میپژوهشی جهت  -و یک مقاله علمی ISIپذیرش یک مقاله 
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