
 

 
 
 

 

 ماهیانه پیشنهاده )پروپوزال( کارشناسی ارشداطالعیه واحد تحصیالت تکمیلی دربارۀ ارسال 

 

 

  

 

 

 

یان مقطع ژوهشی دانشجوموزشی و پآدر ادامۀ روند پیشنهاده )پروپوزال( رساندن  چنین انجام و به پایاننامه، و همنظر به اهمیت تأیید و تصویب عنوان پایان

 نجام خواهد پذیرفت:ا، دریافت پیشنهاده )پروپوزال( به صورت ماهیانه و به شرح زیر 1399یکم آبان از تاریخ ارشد، واحد تحصیالت تکمیلی 

سامانه " از طریق تنهافرم پیشنهاده )پروپوزال( خود را  ،هفته نخست هر ماه )بین روزهای یکم تا هفتم(دانشجویان فرصت دارند در  .1

 د.ارسال و کد پیگیری را دریافت نماین "ثبت درخواست

 د.شبرگزار خواهد  به غیر از دو ماه مرداد و شهریور های سال تذکر: دریافت فرم پیشنهاده )پروپوزال(  در تمامی ماه

بین )ان ماه هفته آخر همپس از مطرح شدن پیشنهاده )پروپوزال( در شورای گروه و نیز شورای تحصیالت تکمیلی، نتیجه شورا در  .2

 به دانشجو اعالم خواهد شد. "سامانه ثبت درخواست"از طریق  (ام ماهروزهای بیست و سوم تا سی

را زیر های آنخشبتمامی  وسایت )تارنمای( دانشگاه دریافت کرده الزم است دانشجویان تحصیالت تکمیلی فرم پیشنهاده )پروپوزال( را از وب .3

 ( تکمیل نماید.دانشگاهقابل دریافت در سایت نویسی )نظر استاد محترم راهنما، مطابق اصول پروپوزال

اد عیین استتنسبت به  سال دومحداکثر تا دهم اردیبهشت ماه نیمهر سال موظف هستند  ورودی مهر ماهدانشجویان کارشناسی ارشد  .4

 نامه تحصیلی، و نیز نگارش پیشنهاده )پروپوزال( خود اقدام نمایند. راهنما، تدوین عنوان پایان

اهنما، رین استاد نسبت به تعی سال دومحداکثر تا دهم آذر ماه نیمهر سال موظف هستند  بهمن ماه ورودیدانشجویان کارشناسی ارشد  .5

 نامه تحصیلی، و نیز نگارش پیشنهاده )پروپوزال( خود اقدام نمایند. تدوین عنوان پایان

اهنما یید استاد رس از تأسال چهارم تحصیلی، پتوانند از انتهای نیمدانشجویان کارشناسی ارشد، در صورت گذراندن همگی واحدهای الزم، می .6

 نامه، درخواست مجوز دفاع خود را به ثبت برسانند.مبنی بر تکمیل پایان

م ی شده و الزت تحصیلنامه خود نشوند، مشمول سنواسال چهارم موفق به دفاع از پایاندانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که تا پایان نیم .7

 سال پنجم ثبت نام نمایند.برای نیم "تمدید سنوات"و تکمیل درخواست  "بت درخواستسامانه ث"است با مراجعه 

بار گزارش پیشرفت پروژۀ خود نامه تحصیلی خود هر سه ماه یکضروری است تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی پس از شروع دورۀ پایان .8

 سامانه ثبت درخواست ارسال نمایند.را از طریق را به تأیید استاد راهنمای تحصیلی رسیده و آن

 ورودی مهرماه -نامه کارشناسی ارشدجدول زمانبندی مراحل پایان

 پیشنهاده)پروپوزال( تحویل زمان
 هفته نخست هر ماه )بین روزهای یکم تا هفتم(

 سال دوم تحصیلیحداکثر تا دهم اردیبهشت ماه نیم

 ام ماه(هفته آخر هر ماه )بین روزهای بیست و سوم تا سی  تصویب پروپوزالطرح در شورای گروه و شورای تحصیالت تکمیلی و  

 سال چهارم تحصیلیانتهای نیم امکان آغاز فرآیند دفاع

 

 ماهورودی بهمن -نامه کارشناسی ارشدجدول زمانبندی مراحل پایان

 پیشنهاده)پروپوزال( تحویل زمان
 هفته نخست هر ماه )بین روزهای یکم تا هفتم(

 سال دوم تحصیلیحداکثر تا دهم آذر ماه نیم

 ام ماه(هفته آخر هر ماه )بین روزهای بیست و سوم تا سی  طرح در شورای گروه و شورای تحصیالت تکمیلی و تصویب پروپوزال 

 سال چهارم تحصیلیانتهای نیم امکان آغاز فرآیند دفاع

 


