
یپایان وامٍ َای تحصیالت تکمیلفزآیىذ پیطىُاد ي تصًیة مًضًع   

 ٍ
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فزهْای هَرد ًیاس )داًلَد  ضزح ردیف

 www.raja.ac.irًواییذ( 

داًؾجَ تا تاییذ اعتاد راٌّوا ٍ -1

 هؾاٍر 
کارگاُ رٍػ تحقیق، پایاى ًاهِ »اخذ گَاّی ًاهِ ؽزکت داًؾجَ در  .1

 )هغاتق ًوًَِ پیَعت(در تزم عَم« هقالِ ًَیغیًَیغی ٍ 

هزاجؼِ داًؾجَ تِ دفتز ارتثاط تا صٌؼت داًؾگاُ تزای هؾاٍرُ اًتخاب  .2

تاًک اعالػات پضٍّؾی دفتز ارتثاط تا »هَضَع ٍ اعتاد تا اعتفادُ اس 

تاًک هَضَػات تحقیقاتی »ٍ « عاهاًِ اٍلَیتْای پضٍّؾی»، «صٌؼت

 ت )ایزاى داک(یعاهاًِ عاٍ (1)فزم ؽوارُ « داًؾگاُ

اخذ ًظز اعتاد هؾاٍر ٍ تاییذ اعتاد راٌّوا در خصَؿ هَضَع پیؾٌْادی  .3

 )پیؾٌْاد هَضَع ٍ اعتاد راٌّوا ٍ هؾاٍر( 1تَعظ داًؾجَ ٍ تکویل فزم 

ٍ  (ایزاى داکپیؾیٌِ پضٍّؼ )اخذ گشارػ هَضَع پیؾٌْادی اس عاهاًِ  .4

 ًؾجَتَعظ داجغتجَی کلیذ ٍاصُ ای عیکا تا اًجام 

 

1فزم ضمارٌ-1  

فزم پیطىُاد ي اوتخاب ) 

مًضًع پایان وامٍ 

(کارضىاسی ارضذ  

2فزم ضمارٌ -2  

درخًاست مذارک )

اساتیذ راَىما ي مطاير 

خارج اس پایان وامٍ َای 

 مًسسٍ(

 تزرسی ي تاییذ ظزفیت اساتیذ راَىما ي مطاير پیطىُادی مذیزیت پژيَص-2

مًضًع پیطىُادی ي اساتیذ راَىما ي مطاير در جلسٍ گزيٌ ي تزرسی ي تاییذ  مذیز گزيٌ -3

 ارسال پزيوذٌ تٍ معايوت  پژيَص

 تصَیة هَضَع تَعظ هؼاًٍت پضٍّؾی ٍ ثثت در عیغتن پضٍّؼ داًؾگاُ حًسٌ معايوت پژيَطی-4

 

کٌذ را ّوزاُ ػٌاٍیي پیؾٌْادی ٍ فزم درخَاعت هذارک اعاتیذ راٌّوا ٍ  داًؾجَ هَظف اعت رسٍهِ اعاتیذی کِ اس خارج اس ٍاحذ تزای اعتاد راٌّوایی اًتخاب هی تثصزُ 

،کپی کارت هلی ٍ ؽٌاعٌاهِ ، ؽوارُ حغاب تاًک تجارت تِ کارؽٌاط  هؾاٍر پایاى ًاهِ ّای کارؽٌاعی ارؽذ عایز داًؾگاُ ّا  ٍ ّوچٌیي  تصَیز حکن کارگشیٌی

 پضٍّؼ ٍاحذ تحصیالت تکویلی هزتَعِ تحَیل فزهاییذ.

 

پایان وامٍ َای تحصیالت تکمیلیفزآیىذ ارائٍ ي تصًیة پزيپًسال  

 ٍ
حل

مز
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فزهْای هَرد ًیاس )داًلَد  ضزح ردیف

 www.raja.ac.irًواییذ( 

داًؾجَ تا تاییذ اعتاد راٌّوا ٍ -1

 هؾاٍر 
 تْیِ ٍ تذٍیي پزٍپَسال تَعظ داًؾجَ تا راٌّوایی اعتاد راٌّوا ٍ هؾاٍر .1

 تکویل فزم ّای پزٍپَسال ٍ اخذ تاییذ ٍ اهضای اعتاد راٌّوا ٍ هؾاٍر  .2

 

فزم پیؾٌْاد ) 3فزم ضمارٌ 

 تحقیق( 
  اسایذ تعُذ 1-3ضمارٌ  فزم

 دانشجو تؼْذ 2-3فزم ضمارٌ

)فزم اطالعات پایان وامٍ  4فزم 

 َای کارضىاسی ارضذ(  

کمیتٍ  صًرتجلسٍ  -5فزم 

 تخصصی گزيٌ آمًسضی

 ضًرای پژيَطی -6فزم 

تمذیذ  درخًاست -7فزم

 سىًات مذت پایان وامٍ

 
 

حضًر ومایىذٌ کارفزما تزای تزگشاری جلسٍ کمیتٍ تخصصی گزيٌ )تا  .1 مذیز گزيٌ -2

مًضًعات خارج اس داوطگاٌ( تزای دايری ي تاییذ علمی پزيپًسال 

پیطىُادی ي تکمیل صًرتجلسٍ کمیتٍ تخصصی گزيٌ مثىی تز تاییذ مًضًع 

پیطىُادی ي ارسال پزيپًسال ي فزمُای مزتثط تزای طزح در ضًرای 

 پژيَص داوطکذٌ/داوطگاٌ

حًسٌ معايوت پژيَطی  -3

 داوطگاٌ

 

تزرعی ٍ تاییذ پزٍپَسال در ؽَرای پضٍّؼ داًؾکذُ/داًؾگاُ ٍ تصَیة هؼاًٍت 

 پضٍّؾی داًؾگاُ 

 

 هلی ثثت پایاى ًاهِ، رعالِ ٍ پیؾٌْادُ ثثت پزٍپَسال تصَیة ؽذُ در عاهاًِ داًؾجَ -4

 ایزاى داک تَعظ داًؾجَ

تِ داًؾجَ اعالع دادُ خَاّذ  @(pazooheshrajaتصَیة یا ػذم تصَیة پزٍپَسال در ؽَرای پضٍّؾی داًؾکذُ اس عزیق عایت هَعغِ یا کاًال تلگزاهی )  تثصزُ 

 ؽذ.)ًیاسی تِ هزاجؼِ حضَری ًوی تاؽذ.(



پایاى ًاهِ ّای تحصیالت تکویلیفزآیٌذ اخذ هجَس دفاع  

 ٍ
حل
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فزهْای هَرد ًیاس )داًلَد  ضزح ردیف

 www.raja.ac.irًواییذ( 

اعتاد راٌّوا  ّواٌّگیداًؾجَ تا -1

 ٍ هؾاٍر 

 ؽزٍع تحقیق تَعظ داًؾجَ تا راٌّوایی اعتاد راٌّوا ٍ هؾاٍر  .1

هصَب ( هٌغثق تا ؽیَُ ًاهِ ارائِ دٍ هزحلِ گشارػ پیؾزفت پایاى ًاهِ )حذاکثز عِ هاِّ .2

)گشارػ اٍل ؽاهل تَعظ داًؾجَ « ًگارػ پایاى ًاهِ ّای کارؽٌاعی ارؽذ داًؾگاُ»

ٍ پیؼ ًَیظ هقالِ   5ٍ 4ی ٍ پزعؾٌاهِ ٍ گشارػ دٍم ؽاهل فصلْا 1ٍ2ٍ3فصلْای 

کارفزها تزای )ٍ تاییذ ًوایٌذُ هؾاٍر ٍ هذیز گزٍُ هغتخزج اس پایاى ًاهِ( تِ اعتاد راٌّوا، 

 حَسُ پضٍّؼ داًؾگاّی( ٍ ارائِ تاییذیِ گشارؽْا  تِ  هَضَػات خارج 
ًگارػ پایاى ًاهِ ّای »تْیِ ٍ تذٍیي پایاى ًاهِ تَعظ داًؾجَ هٌغثق تا ؽیَُ ًاهِ  .3

 تا راٌّوایی اعتاد راٌّوا ٍ اخذ ًظز اعتاد هؾاٍر« ؽٌاعی ارؽذ داًؾگاُکار
هثٌی تز اػالم درصذ هؾاتْت هتي پایاى ًاهِ ایزاى داک  « ّواًٌذ جَ»اخذ گشارػ عاهاًِ  .4

درصذ تا ّز  5درصذ تؾاتِ هتٌی در کل ٍ حذاکثز  30تا پایاى ًاهِ ّای پیؾیي )حذاکثز 

 هٌثغ(
 دفاع پایاى ًاهِ ٍ اخذ تاییذیِ هزتَعِؽزکت داًؾجَ در دٍ جلغِ  .5
تکویل فزم کفایت دفاع تِ ّوزاُ اخذ ًظز اعتاد هؾاٍر ٍ  تاییذ اعتاد راٌّوا هثٌی تز تاییذ  .6

 کفایت دفاع ٍ تاییذ کارؽٌاط آهَسػ هثٌی تز ػذم هٌغ آهَسؽی دفاع 

 فزهْای هَرد ًیاس ایي هزحلِ 

فزم گشارش ) 8فزم ؽوارُ -1

وامٍ پیطزفت کار پایان 

(داوطجًیان کارضىاسی ارضذ  

فزم حضًر ) 9فزم ؽوارُ -2

در جلسات دفاع کارضىاسی 

(ارضذ  

درخًاست ) 10ؽوارُ فزم -3

ي اعالم آمادگی تزای دفاع اس 

 (وامٍ کارضىاسی ارضذپایان

 راٌّوای  ًگارػ پایاى ًاهِ  -4

 ؽیَُ ًاهِ ًگارػ پایاى ًاهِ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)تا حضَر ًوایٌذُ کارفزها تزای هَضَػات خارج  تزگشاری جلغِ کویتِ تخصصی گزٍُ  .1 مذیز گزيٌ -2

داًؾگاّی( تزای اًجام داٍری داخلی پایاى ًاهِ ٍ تاییذ کفایت ػلوی پایاى ًاهِ تزای دفاع 

 )ایزاى داک(ّواًٌذ جَ عاهاًِ تا تزرعی گشارػ

تکویل فزم هزتَعِ تَعظ هذیز گزٍُ هثٌی تز تاییذ کفایت ػلوی ٍ پیؾٌْاد داٍراى تِ  .2

 تِ حَسُ پضٍّؼ پزًٍذُ کاهل تؼذاد دٍ تزاتز ٍ ارعال 

تزرعی ٍ تاییذ دٍ داٍر در سهیٌِ تخصصی پایاى ًاهِ ٍ تصَیة کفایت ٍ ارائِ هجَس دفاع  حًسٌ معايوت پژيَطی داوطگاٌ -3

 ؾی داًؾگاُتَعظ هؼاًٍت پضٍّ
 

 فزآیىذ تزگشاری جلسٍ دفاع 

 ٍ
حل

مز
4 

فزهْای هَرد ًیاس )داًلَد ًواییذ(  ضزح

www.raja.ac.ir 

ومایىذٌ کارفزما تزای مًضًعات خارج ) ي تزگشاری جلسٍ دفاع تا حضًر اساتیذ راَىما ي مطاير ي دايران  .1

 اس داوطگاٌ( ي ومایىذٌ حًسٌ پژيَص ي صًرتجلسٍ ي تعییه ومزٌ ارسیاتی پایان وامٍ

 فزهْای هَرد ًیاس ایي هزحلِ

)فزم ارسیاتی پایاى 11فزم ؽوارُ  -1

 داٍر(ًاهِ کارؽٌاعی ارؽذتَعظ 

)فزم درخَاعت  12فزم ؽوارُ -2

هْلت ارائِ هقالِ داًؾجَیاى هقغغ  

 کارؽٌاعی ارؽذ(

جلغِ دفاع اعالػیِ )13فزم ؽوارُ -3

  اس پایاى ًاهِ کارؽٌاعی ارؽذ(

)فزم ارسؽیاتی جلغِ  14فزم ؽوارُ -4

 (دفاع اس پایاى ًاهِ کارؽٌاعی ارؽذ 

)صَرت جلغِ  15فزم ؽوارُ -5

 دفاػیِ اس پایاى ًاهِ کارؽٌاعی ارؽذ( 

)فزم تائیذیِ 16فزم ؽوارُ -6

اصالحات  پایاى ًاهِ کارؽٌاعی ارؽذ 

 تَعظ داٍر(

فزم اعالػات پایاى )77فرم شماره -7

 (ًاهِ ّای داًؾجَیاى کارؽٌاعی ارؽذ

ّای فزم تحَیل ًغخِ )18فزم ؽوارُ -8

 (پایاى ًاهِ کارؽٌاعی ارؽذ

اوجام اصالحات عىًان ضذٌ )در خصًظ پایان وامٍ َای ویاسمىذ اصالح( تًسط داوطجً ي اخذ تاییذ داير . 2

 مزتًطٍ

 تاییذ ومزٌ مقالٍ مستخزج اس پایان وامٍ تًسط مذیز امًر پژيَص  .3

 ثثت پایان وامٍ در ایزاوذاک ي اخذ تاییذیٍ تًسط داوطجً .4

، هؼاًٍت )هغاتق تا ؽیَُ ًاهِ آییي ًگارػ(ّوزاُ فایل اصلی تِ کتاتخاًِ تحَیل پایاى ًاهِ صحافی ؽذُ تِ .5

 پضٍّؾی)فقظ عی دی( ٍ اعاتیذ راٌّوا ٍ هؾاٍر 

 ارسال پزيوذٌ داوطجً تٍ آمًسش جُت اوجام مزاحل تعذی فارغ التحصیلی .6


