
 

 

 

  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

 مشورت با استادان گروه جهت تعيين موضوع و

 استادان راهنما و مشاور (تاپايان نيمسال دوم)

 تنظيم و تأييد پروپوزال زيرنظر استادان راهنما و

 مشاور

 تحويل يك نسخه پروپوزال و فايل آن و گزارش

داك،  جهت ارسال به اعضاي پيشينه پژوهش ايران

 گروه توسط مدير گروه 

دفاع از پروپوزال پيشنهادي در شوراي گروه 

 بله

جهت رح كردن پروپوزال در شوراي آموزش  مط

 تصويب

دانشجو در سيستم گلستان ثبت عنوان فارسي و التين توسط 

 گلستانتاييد استاد راهنما با دسترسي شخصي در سيستم 

تاييد استاد مشاور با دسترسي شخصي در سيستم گلستان 

توسط كارشناس گروه  تاييد نهايي 

سامانه گلستانشماره ثبت از   اخذ                           

انجام دادن طرح پيشنهادي زير نظر اساتيد راهنما و مشاور 

 ماهه ٣پيشرفت كار ارائه فرم گزارش 

استادان راهنما و مشاور  توسط  نهايي نسخه  تاييد 

توسط آموزش صدور حكم داور 

(توسط دانشجو)ارسال پايان نامه به داور 

تكميل فرم اعالم آمادگي دفاع   

 استادان راهنما ، مشاور و داور ) (تاييد

 

 تاييد نهايي از معاون و اخذ  كارشناس گروهتحويل فرم به

  آموزشي

 تنظيم اطالعيه دفاع (حداقل يك هفته قبل از تاريخ دفاع) و

  تابلو اعالناتاطالع رساني از طريق سايت و 

 

 برگزاري جلسه دفاع
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 يك  حداكثردرخواستي در جلسه دفاع ،  اصالحاتدانشجو جهت انجام

 فرصت دارد. ماه

 كارشناس و تحويل به و تاييد استاد راهنما  تكيل فرم تاييد اصالحات

 گروه

 اضافه نمودن نمره مقاله پژوهشي در نمره پايان  تواند جهت ميدانشجو

و يا  گواهي پذيرشبا ارائه نامه ، حداكثر تا  شش ماه پس از دفاع ، 

 (طبق دستورالعمل).دفتر گروه مراجعه نمايدمقاله  به  چاپ

٩ به همراه مدارك ذيل به صورتجلسه گروه  ارائه

 آموزش (توسط مدير گروه)

يك نسخه از پروپوزال كامل و امضا شده 

 ايران داك از سايت پيشينه پژوهشگواهي 

نام داور پيشنهادي 

 آموزشيهفته قبل از تشكيل جلسه شوراي  ٢(حداقل( 

٢ 

بيعدم تصو تصويب  

 (انجام اصالحات)

 ت)نجام اصالحا(ا بيعدم تصو تصويب

پايان نامهانتخاب و تصويب موضوع   
و اجرا مراحل تصويب  

 مرحله دفاع

ارشد ينامه كارشناس انيپروپوزال و دفاع از پا بيمراحل تصو  


