
 پایان نامه ارشدکار  انجام مراحل 

 

 هَرد ًظز ٍ  اًتخاب هَضَع کار (ٍ هطاٍر)داًطجَ تا استاد راٌّوا  صحثت ّای اٍلیِاًجام  -0هزحلِ 

  https://ris.iau.ac.ir/index.phtmlٍّطیار تِ آدرس ثثت ًام در ساهاًِ پژ  -1هزحلِ 

 در ساهاًِ ضَع پزٍپَسالاٌّوا ، هطاٍر ٍ هَثثت اطالعات استاد ر  -2هزحلِ 

تَسط گزٍُ  راٌّوا  اساتیذ کذ خالی، ّواٌّگی سهیٌِ کاری استاد راٌّوا تا هَضَع پیطٌْادی ٍ  پزٍپَسالعٌَاى  تزرسی -3هزحلِ 

 ٍ تاییذ عٌَاى 

 

 ًثال ًواییذ: تعذ اس تاییذ عٌَاى در گزٍُ هزاحل سیز در ساهاًِ پژٍّطیار د

در سایت داًطگاُ تِ ادرس ًگارش پزٍپَسال  فزم خام جْت  -اری پزٍپَسال تَسط داًطجَذتارگ - 1هزحلِ 

propozal.doc-https://bandarabbas.iau.ir/file/download/regulation/1467697040 .هَجَد است 

  تاییذ استاد راٌّوا )ٍ هطاٍر( - 2هزحلِ 

 در ضَرای تخصصی گزٍُ پزٍپَسال تصَیة – 3هزحلِ 

 در ضَرای آهَسش ٍ پژٍّص پزٍپَسال تصَیة  - 4هزحلِ 

 تِ داًطجَ )ٍ هطاٍر( اختصاظ کذ آساد استاد راٌّوا - 5هزحلِ 

 -هاِّ، تاییذیِ ّواًٌذجَ تا تاییذ آقای تخطی، فزم درخَاست دفاع  6 ٍ 3گشارضات   ًاهِ، ّای پایاى اری فایلذتارگ - 6هزحلِ 

 سپس تعذ تاییذ خاًن درتاى

 )ٍ هطاٍر( تاییذ استاد راٌّوا - 7هزحلِ 

صَرت جلسِ تعییي اری ذتارگت داٍراى تَسط ضَرای گزٍُ ٍ سپس ، تعییي ّیاهذیز گزٍُپایاى ًاهِ تَسط   تاییذ – 8زحلِ ه

 تَسط هذیزگزٍُ در ساهاًِ پژٍّطیار داٍری

 ( ٍ اطالع اس ًتیجِ داٍری پایاى ًاهِ خاًن درتاىتِ کارضٌاس پژٍّص )هزاجعِ  – 9هزحلِ 

 (هطاٍرت پیطٌْادی اساتیذ هحتزم راٌّوا )ٍ ، داًطجَ تایذ رٍس ٍ ساعداٍراى  هحتَای پایاى ًاهِ تَسط پس اس تاییذ  ٍ

 را تزرسی ٍ تاریخی را جْت تزگشاری جلسِ دفاع تا کارضٌاس پژٍّص ّواٌّگ کٌذ.  اىداٍر

  .فزم تعییي تاریخ تزگشاری دفاع را تِ اهضای هذیز گزٍُ رساًذُ ٍ تِ کارضٌاس پژٍّص تحَیل تذّذ 

 اس پایاى ًاهِ ع دفا تزگشاری جلسِ  -10هزحلِ 

  در صَرت ارائِ اصالحات تَسط داٍراى داًطجَ هَظف است داًطجَتِ ًوزُ تزگشاری هَفق جلسِ دفاع ٍ اعالم تعذ اس ،

 را تِ اهضای استاد راٌّوا ، هطاٍر ٍ داٍراى تزساًذ. تاییذیِ ّیات داٍراى  فزماصالحات درخَاستی را اًجام دادُ ٍ سپس 
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