
واحد12تا8ثبت نام، انتخاب ترم اول

تعیین عنوان و استاد راهنما 
(2و 1فرم)

:ارائه
فرم. (نسخه6)2و11
استعالم. ازموضوعپیشینه2

یبررسجهتگروهبهایرانداک
تخصصیشورایدر

ترم دوم

(  پروپوزال)3فرم شمارهتکمیل 
با نظر استاد و با استفاده از
3راهنمای تکمیل فرم شماره

واحد12تا8انتخاب ترم سوم

واحد12تا8انتخاب 

به گروه جهت بررسی3فرمارائه 
در شورای تخصصی

واحد پایان نامه6انتخابترم چهار

کار ارائه گزارش پیشرفت 
وز تهیه فرم های تایید حضور در جلسات دفاع، مج(4فرم)

حداقل ( 6و 5، 16فرم های )دفاع اعالم آمادگی و 
روز قبل از تاریخ دفاع15

ترم پنج

مدت تحصیل حداکثر یک ترم امکان تمدید 

تمدید پایان نامه

مراحل دفاع

دفاع برگزاری جلسه 
(توسط نماینده دانشگاه11و 10تکمیل فرم های)

یتعیین زمان و داوران دفاع توسط شورای تخصص
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(15فرم)داوران تاییدیه انجام اصالحات و دریافت 

اه گروه و کتابخانه دانشگنسخه نهایی به ارائه 
13دفاع و تکمیل فرم شماره ماه پس از 3حداکثر

فارغ التحصیلی

ترم شش
یل دالارائه درصورت ترم تمدیدیک 

کمیسیونمستدل و تصویب در 
(14فرم)موارد خاص داخلی 

وارد رفتن پرونده به کمیسیون مترم هفت
:خاص دانشگاه اصفهان

7ترمامکان تمدید : تایید•
اخراج: تاییدعدم •

وهبررسی اولیه نسخه پایان نامه توسط مدیر گر

(7فرم)پوستراطالع رسانی دفاع تهیه 

(  9فرم)اساتید نامه و دعوت نامه تحویل پایان 
فاعدحداقل یک هفته قبل از جلسه دانشجو توسط 

(8فرم)ارزیابی مستندات پژوهشی 

وه نگارش پایان نامه مطابق شی
نامه دانشگاه و دفاع

موضوع یا اساتید جدید و رفع اشکاالتارائه : رد

(3تدوین فرم)انجام مراحل بعد : تایید

رفع اشکاالت و تحویل مجدد:رد

:تایید

تحویل به کارشناس. .لیجهت طرح در شورای تحصیالت تکمی( خانم حیدری)1

بررسی در شورا. 2:
.رفع نواقص و انجام اصالحات سپس تحویل مجدد به خانم حیدری: رد( الف
:تحویل مدارک زیر به خانم حیدری جهت ثبت نهایی در سیستم: تایید( ب

با تمام امضاهای مربوطه و شماره ثبت ایران داک؛3فرم -1
در ایران داک؛( 3)برگه همانندجو فرم پیشنهاده -2
.برگه استعالم پیشینه از ایران داک-3




