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باشهند  ههد  واحهد می 6نامه بهه ارز  پژوهشی کارشناسی ارشد موظف به اخذ و دفاع از پایان -دانشجویان آموزشی 

منظور دانشهجو بایهد مبهابر برنامهه نامه دانشجویان است  برای این نامه تبین مراحل از اخذ تا دفاع پایاناصلی این شیوه

 زمانبندی مشخص شده مراحل تعیین شده زیر را بگذراند:

های موجود در گروه آموزشی مرتبط، اقدام به باید با توجه به عالقه مندی خود و با توجه به پتانسیلهر دانشجو   1

سال اول تحصیلی خود بنماید  این مرحله بها نامه کارشناسی ارشد تا پایان نیمانتخاب  استاد راهنما و زمینه پایان

و همچنین اخذ مجوزهای الزم آن صهور  « ارشد کارشناسی نامه پایان عنوان و راهنما استاد تعیین»تکمیل فرم 

 پذیرد  می

نامه خود را با نظر استاد راهنمها و تاییهد سال سوم تحصیلی، موضوع پایاندانشجو موظف است قبل از شروع نیم  2

مصوب به اداره آموز  دانشکده قبل  نامهانپیشنهاد عنوان پایگروه آموزشی نهایی نماید  این مرحله نیز با ارایه 

دانشجویان بعهد از اتمهام  استرسد  الزم به ذکر از تاریخ شروع ثبت نام در نیم سال سوم تحصیلی به اتمام می

 باشد  عهده دانشجو می برسال سوم هستند و عواقب تاخیر در این مرحله این مرحله مجاز به ثبت نام در نیم

خود را هر سه ماه یک بار په  از  نامه کارشناسی ارشدگزار  پیشرفت پایانبور متوالی دانشجو موظف است ب  3

رفت پایان نامه دانشجویان تایید استاد راهنما به اداره آموز  دانشکده تحویل نماید  الزم به ذکر است روند پیش

های پیشرفت، در روز دفاع توسط هیا  داوران بررسی خواهد شد و یک نمهره از نمهره داوران بر اساس گزار 

 به آن اختصاص دارد 

نامه ایشهان تواند در صور  عدم رضایت از پیشرفت دانشجو، از راهنمایی پایانای میاستاد راهنما در هر مرحله  4

  انصرا  دهد     

نامهه خهود را دارنهد قبهل شهروع های پایاندانشجویانی که به هر دلیل نیاز به تمدید سنوا  برای انجام فعالیت  5

 سال پنجم باید مجوزهای الزم را از شورای آموزشی دانشکده  اخذ نمایند نیم

نامهه کارشناسهی درخواست برگزاری جلسه دفهاع از پایان»نامه خود باید فرم دانشجو پ  از تهیه گزار  پایان  6

های الزم آن را به اداره آموز  دانشکده تحویل نمایهد  همچنهین بها را تکمیل نموده و پ  از اخذ مجوز« ارشد

اقداما  الزم بهرای برگهزاری « نامه کارشناسی ارشدهماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع پایان»استفاده از فرم 

ریخ جلسه دفاع باید به نحوی تنظیم گردد که حداقل یک هفته جلسه دفاعیه را انجام دهد  الزم به ذکر است تا

 گردد نامه برای داوران وجود داشته باشد  این مورد توسط نمایند تحصیال  تکمیلی کنترل میزمان مبالعه پایان

نامه خود دانشجو موظف است که در مد  مجاز تعیین شده از طر  آموز  دانشگاه اصالحا  مربوط به پایان  7

نامه خود را نههایی پایان« تاییدیه هیا  داوران»ا توجه به نظرا  هیا  داوران انجام دهد و با استفاده از فرم را ب

 انشجو خواهد بود  نماید  در صور  تاخیر در این مرحله، عواقب آن به عهده د

 

 

 هوافضامهندسی شورای آموزشی دانشکده  
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