
 

  *دانشجویان کارشناسی ارشد نامه انیپاتا اتمام  بیمراحل تصو

 
 تًسط داوطجً  1اوتخبة استبد راَىمب طجك فرم 

 
 2طجك فرم ضمبرٌ تصًیت مًضًع در ضًرای گريٌ

 
 تًسط داوطجً ي ثب تبییذ اسبتیذ راَىمب ي مطبير 4 ي  3تکمیل فرم َبی

 
 داوطکذٌ یب دفتر پژيَطی داوطگبٌدفتر تحصیالت تکمیلی تبییذ تکراری وجًدن مًضًع تًسط 

 
 سبمبوٍ طرحُبی تحمیمبتی داوطگبٌ وًضته پريپًزال )تکمیل پريپًزال ثب وبم ي ثی وبم ي فرمُبی اخالق در پژيَص( ي ثجت در

 
 (10-12) سٍ ضىجٍ تًسط داوطجً ثب َمبَىگی ياحذ تحصیالت تکمیلی دفبع از پريپًزال يلتتعییه 

 
  تًسط داوطجًپژيَطی يیژٌ تبییذ طرح پبیبن وبمٍ  ثٍ اعضبی ضًرایتکثیر ي ارسبل مکتًة پريپًزال 

 
 دفبع از پريپًزال

 
 َفتٍ ثعذ از دفبع ل تًسط داوطجً حذاکثر دياز پريپًزااوجبم اصالحبت ثر اسبس صًرتجلسٍ دفبع 

 
 اسبتیذ راَىمب، مطبير ي وبظر ثب امضبی استبد راَىمبتبییذ اصالحبت تًسط 

 
 ي پریىت کذ رَگیری Irandoc.irثجت پبیبن وبمٍ در دریبفت کذ اخالق، 

 
 (  CDثب )پريپًزال ثٍ ياحذ تحصیالت تکمیلی پریىت کذ رَگیری تحًیل 

 
 9ثر اسبس فرم ضمبرٌ فت معرفی وبمٍ ثرای يريد در محیط پژيَصدریب

 
 ثٍ اسبتیذ احکبم تًسط داوطجً ي ارائٍ دریبفت ،پیگیری ي صذير احکبم داوطجً ي اسبتیذ راَىمب ي مطبير تًسط ریبست داوطکذٌ

 
  در محیط معرفی ضذٌ اوجبم پژيَص، ثرای ياحذَبی مًرد پژيَص (10فرم )دریبفت فرم رضبیت آگبَبوٍ

 
 11ثر اسبس فرم ضمبرٌ ارائٍ گسارش سٍ مبٍَ ثٍ صًرت مکتًة تب زمبن دفبع از پبیبن وبمٍ ثٍ تحصیالت تکمیلیفرم  ي تکمیل دریبفت 

 
 ي اوجبم پیص دفبع دفبع صیدرخًاست ارائٍ گسارش پ 12فرم ضمبرٌ فت دریب

 
 از پبیبن وبمٍ دفبعي اوجبم  16ي  15فرمُبی  ي تکمیل  دریبفت

 
 

 ومرٌ کسر خًاَذ ضذ. 5/0سپری ضًد در غیر ایىصًرت ثبیذ  مسئًلیت اجراي پیگیری تمبم مراحل ثٍ عُذٌ داوطجًمی ثبضذ ي حذاکثر در ترم سًم*
  می ثبضذ.*اوجبم سبیر مراحل ضبمل گسارش سٍ مبٍَ، پیص دفبع  ي دفبع ویس ريی سبیت  

ومرٌ، تصًیت پريپًزال  25/0ضبمل مًارد زیر است: ثجت مًضًع پبیبن وبمٍ در ترم ديم اختصبظ دارد کٍ ارزضیبثی تحصیالت تکمیلی ومرٌ از پبیبن وبمٍ ثٍ  2 *

 ه نمر 1)حداکثر ترم ششم( ومرٌ ي دفبع ثٍ مًلع 25/0ومرٌ، گسارضبت سٍ مبٍَ تب زمبن دفبع  5/0حذاکثر در ترم سًم 

 


