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 بسمه تعالی

 مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

 دنامه دانشجویان کارشناسی ارش یانمراحل تصویب پا

آیین نامه دوره  12بر اساس ماده لذا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد زمان بر است نظر به اینکه مراحل تصویب پایان نامه 
خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه  هپایان نام موضوع تحصیلیسوم  شروع نیمسالقبل از ، موظف هستندکارشناسی ارشد 

واحد  .(شود مراجعه «5پیوست » ناپیوسته  آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشدبه جهت اطالعات بیشتر ) دنآموزشی انتخاب کن
 .اخذ شودپایان نامه می بایست در ترم چهارم و پس از گذراندن تمامی دروس 

 :نمود خالصهدر قالب چهار گردش  به شرح ذیلتوان  را میتصویب پایان نامه مراحل  

 .پروپوزالگردش تصویب موضوع ( الف

 .پروپوزالگردش تصویب ب( 

 .گردش گزارش پیشرفت نگارش پایان نامه(ج

 .گردش دفاع پایان نامه (د

 فوق به شرح زیر صورت می پذیرد: چهارگانهمراحل 

 :پروپوزالع گردش تصویب موضو( الف

 .مراحل زیر را طی می نماید سامانه آموزش موسسهکار خود در میزمراجعه به دانشجو با 
 .سامانه آموزشورود به   گام اول: 
 .قسمت تحصیالت تکمیلی انتخاب   گام دوم:

 .پروپوزال موضوع تصویبانتخاب گردش  گام سوم: 
 فرم. تکمیل تمامی موارد گام چهارم: 
راهنمای سامانه  2-2به پیوست جهت اطالعات بیشتر ) در مرحله نهایی ارسال جهت بررسیانتخاب گزینه  گام پنجم: 

 .(شود مراجعه تحصیالت تکمیلی

( انتخاب موضوع پایان نامه از اختیارات و وظایف دانشجو میی باشید و مسسسیه وظیایه ای در قبیال معرفیی موضیوع بیه 2تبصره
 .دانشجویان ندارد

با مراجعه به سایت ایرانداک، در سامانه  دبایدانشجو  پیشنهادی دانشجو بایستی مورد تأیید گروه آموزشی قرار گیرد. ( موضوع1تبصره

اقدام به تکمیل فرم ها و دریافت گزارش پیشینه پژوهش   .irandoc.ac.irhpishinewww.به آدرس  پیشینه پژوهش
جهت اطالعات موضوع پایان نامه خود نماید و آن را در قسمت الصاق فرم های گردش تصویب موضوع موسسه بارگذاری نماید )

 شود(. مراجعهراهنمای سامانه پیشینه پژوهش  1به پیوست  بیشتر

 د.نمی باشبرخوردار  ( موضوعاتی که قلمرو مکانی پژوهش آن استان قم باشد از امتیاز ویژه در تصویب3تبصره 
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به  جهت اطالعات بیشتر)از میان اساتید معرفی شده توسط مسسسه پیشنهادی خود رای استاد راهنمادانشجو موظف است ( 4تبصره
 ثبت نماید.در قسمت استاد راهنما و با مشورت مدیر گروه تعیین  و (شود مراجعها یست اساتید راهنمل 21پیوست 
از تایید در گروه آموزشی بایستی در شورای تحصیالت تکمیلی موسسه مورد تأیید قرار موضوع پیشنهادی دانشجو پس ( 5تبصره
 گیرد.

 :پروپزالب( گردش تصویب 

استاد راهنمای پیشنهادی اقدام به شروع گردش ید ایدر این مرحله پس از پیگیری و اطمینان از اتمام گردش مرحله قبل و تدانشجو 
 د.نمایبه شرح زیر می  پروپوزالتصویب 

 .به سامانه آموزشورود   گام اول: 
 .انتخاب قسمت تحصیالت تکمیلی  گام دوم: 
 .پروپوزالانتخاب گردش تصویب  گام سوم: 

 فرم. تکمیل تمامی موارد گام چهارم: 
راهنمای سامانه  2-1به پیوست  جهت اطالعات بیشتر) در مرحله نهایی انتخاب گزینه ارسال جهت بررسی گام پنجم: 

 .شود( مراجعهتحصیالت تکمیلی 
 به آدرس در سامانه ثبت ،با مراجعه به سایت ایرانداکمی بایست دانشجو  در گروه آموزشی، پروپوزالپس از تصویب  (2تبصره 

www.sabt.irandoc.ac.ir   منوط به ثبت در ایرانداک می باشد پروپوزالتصویب نهایی  .نماید پروپوزالاقدام به ثبت 
 .(شود مراجعهراهنمای سامانه ثبت  3به پیوست  جهت اطالعات بیشتر)

 .دلیل پر شدن ظرفیت استاد راهنما()به یک ماه پس از تاریخ تصویب موضوع باشد حداکثرباید  پروپوزال( تاریخ تصویب 1تبصره 

 :گردش گزارش پیشرفت کارج(

هر سه ماه یکبار باید  پروپوزالاز تاریخ تصویب انجام اصالحات پیشنهادی گروه، و  پروپوزالتصویب دانشجو پس از اطمینان از 
پیشرفت کار نگارش پایان نامه را در قالب گردش تعریف شده در سامانه تکمیل و تمامی مراحل تعیین شده را با همکاری  گزارش

  انجام دهد.به شرح زیر استاد راهنما 
 ورود به سامانه آموزش.  گام اول: 
 انتخاب قسمت تحصیالت تکمیلی.  گام دوم: 
 انتخاب گردش گزارش پیشرفت کار. گام سوم: 

 تکمیل تمامی موارد فرم. گام چهارم: 
 انتخاب گزینه ارسال جهت بررسی در مرحله نهایی گام پنجم: 

 :دفاعبرگزاری د( گردش 
 شرایط زیر می تواند اقدام به ثبت درخواست دفاع پایان نامه در سامانه آموزش نماید. داشتندر صورت دانشجو 

  پایان نامه. واحداخذ  -2

 .پروپوزالماه از تاریخ تصویب  سهن حداقل شتگذ -1

 .ارائه گزارش پیشرفت کار -3

 تأیید استاد راهنما.و  هتکمیل نگارش پایان نام -4

 جلسه دفاع پایان نامه. سهشرکت در  -5
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نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد  آیین 14 )ماده ی دورهسواحدهای درپس از گذراندن تمام  24معدل کل  داشتن -6
 .(ناپیوسته

 .مالی تسویه -7

 به شرح زیر می نماید.دفاع برگزاری اقدام به شروع گردش تدوین پایان نامه دانشجو در این مرحله پس از 

 اقدامات الزم جهت ثبت درخواست دفاع پایان نامه:
 .به سامانه آموزش ورود  گام اول: 
 .انتخاب قسمت تحصیالت تکمیلی  گام دوم: 
 .انتخاب گردش دفاع پایان نامه گام سوم: 

 فرم. تکمیل تمامی موارد گام چهارم: 
 .انتخاب گزینه ارسال جهت بررسی گام پنجم: 

همانندجویی کند. این کار از دو روش برگزاری دفاع، متن کامل پایان نامه را ( دانشجو بایستی قبل از انجام مراحل گردش 2تبصره 
 قابل انجام است.

 پایان نامه برای کارشناس تحصیالت تکمیلی موسسه. Wordارسال فایل  الف(

و ارسال گواهی  www.tik.irandoc.ac.irب( همانندجویی توسط دانشجو با مراجعه به سامانه همانندجو ایرانداک به نشانی 
ده برای سامانه همانندجو و متن ارسال شده به عنوان پایان نامه همانندجو برای کارشناس تحصیالت تکمیلی موسسه. متن ارسال ش

)صرفا با حروف  FWLURQو شناسه  info@tolouemehr.ac.irنباید هیچ مغایرتی داشته باشد. استااده از ایمیل 
 بزرگ( برای همانندجویی الزم است.

، ایاب و ذهاب اساتید خارج از شهر در صورت نیاز اد حضار( تشریاات جلسه دفاع )پذیرایی، تکثیر چکیده پایان نامه به تعد1تبصره 
 قم و ...( به عهده دانشجو می باشد.

( دانشجو پس از اطالع از تاریخ دفاع بایستی با آمادگی کامل در جلسه دفاع حاضر شده و امکان جابه جایی و تغییر تاریخ 3تبصره 
 دفاع به هیچ وجه مقدور نمی باشد.

ابتکاراتی که برای  موضوع و بودن نوپژوهش،  روش ،معرفی تا مباحث خود شامل دارد فرصت دقیقه 25 مدتبه  دانشجو( 4 تبصره
 را مطرح نماید.انجام داده است تحقیق به ثمر نشاندن این 

 .یابدو به اقتضای جلسه تغییر باشد مورد ممکن است متااوت حسب بر سیستم پرسش و پاسخ در جلسه دفاع ( 5تبصره 
  نمره می باشد. 11ارزیابی پایان نامه از ( 6تبصره 

را برطرف نماید و تأییدیه اعمال  دفاعماه پس از تاریخ دفاع دانشجو می بایست ایرادات مطرح شده در جلسه  سهحداکثر  (7 تبصره
 کارشناس تحصیالت تکمیلی بهرا فرم امضاء شده اخذ نموده و از اساتید داور و راهنما  (9پیوست ) اصالحات را در قالب فرم آن

 تحویل نماید.

دانشجو بایستی نسخه نهایی پایان نامه را در سایت ایرانداک، سامانه ثبت به  ،( پس از اتمام مراحل دفاع و انجام اصالحات8تبصره 

 ثبت نماید. sabt.irandoc.ac.irآدرس 
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، «اینقره»گروه آینده پژوهی  ،«آبی»گروه حسابداری  ،«ایقهوه»گروه مدیریت  ،«سبز»( رنگ جلد پایان نامه گروه حقوق 9تبصره 
و نام  موسسهلوگوی  است.« مشکی»و گروه مترجمی زبان انگلیسی « سرمه ای»، گروه علوم ورزشی «زرشکی»گروه روانشناسی 

مطابق شیوه نامه ی یزرکوب طالو دانشجو و تاریخ دفاع با پایان نامه، نام استاد راهنما  عنوان، مقطع تحصیلی نام دانشکده،آن، 
 . شود بر آن نگاشته می( 8نگارش )پیوست 

 است.الزامی  که به صورت پشت و رو چاپ شده باشد، از پایان نامه صحافی شده نسخه یک( تحویل 21تبصره 

 

 :ت و پیوست هامستندا
 ها:راهنما

 سامانه تحصیالت تکمیلیراهنمای  -2
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