


  وامٍ پایان تذيیه در تًجٍ قابل وکات
  

 است رسیذُ حذی تِ آًاى ضذُ گذراًذُ ٍاحذّای تؼذاد کِ طالتی
 هجاس سٌَات ّوچٌیي ٍ ّستٌذ هَضَع اًتخاب تِ هلشم یا هجاس کِ

 ًاهِ پایاى ساهاًِ ٍارد تَاًٌذ هی تاضذ، ًزسیذُ اتوام تِ آًاى تحصیلی
 هَضَع ٍ ضذُ کَثزًت ساهاًِ ًاهِ،ٍارد پایاى ٍاحذ اًتخاب تا ٍ ضَد

  .کٌذ اًتخاب را ًاهِ پایاى اساتیذ ٍ
 



ًاهِ پایاى ی گشیٌِ اًتخاب ٍ خَد طلثگی پَرتال تِ هزاجؼِ تا طالب 
   .ضًَذ ساهاًِ ٍارد هی تَاًٌذ

 

 



oاوتخاب گشیىٍ طزح اجمالی 



:مزاحل ارسال طزح اجمالی  
 

پذیزفته ضًابط تذيیه پایان وامٍ-1  



 قزار دادن تیک پذیزش ي سپس کلیک کزدن گشیىٍ تأییذ ي ادامٍ



 

:اوتخاب مًضًع ايل-2  
داکگذاری فزم ایزان بار   - 

تعییه مًضًع پیشىهادی -  



تکمیل اطالعات مًضًع.3  



اوتخاب ي تکمیل اطالعات مًضًع ديم.4  



اوتخاب استاد.5  



کٌذ اًتخاب راٌّوا استاد تایذ طلثِ هَضَع، اًتخاب اس تؼذ. 
راٌّوا اساتیذ لیست قسوت در طلثِ راٌّوای استاد اسن کِ صَرتی در  

 را ًظز هَرد راٌّوای استاد قسوت، ایي اس تَاًذ هی طلثِ تَد، تأییذ هَرد
 .کٌذ اًتخاب

در ّای ًاهِ پایاى تؼذاد ضْز، استاد، خاًَادگی ًام ٍ ًام جذٍل ایي در  
 هطاٍرُ ٍ راٌّوایی سَاتق ٍ راٌّوایی تاقیواًذُ ظزفیت استاد، دست
 .است هطاّذُ قاتل اساتیذ

رضتِ اساس تز ضًَذ، هی دادُ ًوایص جذٍل ایي در کِ اساتیذی 
 .است هطاّذُ قاتل طلثِ تحصیلی

فؼالیت طلثِ تحصیل هحل استاى در کِ است اساتیذی اًتخاب تا اٍلَیت 
 .دارًذ

ضذُ تکویل اساتیذ دست در ّای ًاهِ پایاى تؼذاد ظزفیت کِ صَرتی در 
 .کٌذ اًتخاب را استاد آى تَاًذ ًوی طلثِ تاضذ،

 
 

 
 

 
 
 

 



ِتَسط هَضَع تأییذ تاریخ اس تؼذ هاُ سِ هذت ظزف حذاکثز است هَظف طلث  
 .کٌذ ارسال را خَد تفصیلی طزح هذیزیت، هزکش

طلثِ پزًٍذُ ًطَد، اًجام سهاًثٌذی طثق ّا درخَاست ارسال کِ صَرتی در  
 .ضَد هی غثزفؼال

 















تذيیه پایان وامٍفزم گشارش   
 

 
  

1- ای ِ  هصَب طزح چارچَب در ضذُ اًجام فؼالیت ّای اس خالص
2- ضذُ هزاجؼِ هزاکش ٍ هٌاتغ 
3.اجزایی ٍ ػلوی هطکالت ٍ هسائل 
4.آیٌذُ ّای هاُ تزای هَردًظز ّای فؼالیت 
راٌّوا استاد ًظز 
هحقق هزاجؼِ کیفیت 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی، ًام پذر، ضٌاسِ طلثگی، گزایص، استاد راٌّوا، هَضَع تحقیق



ساهاًِ، در کار تِ ضزٍع اس قثل لطفاً گزاهی کارتزاى 
  سِ سطح ًاهِ پایاى تذٍیي هقزرات ٍ ضَاتط ًاهِ، آییي
 هطالؼِ دقت تِ را ًاهِ ضیَُ ٍ خَاّزاى ػلویِ ّای حَسُ
 .فزهاییذ

ًاهِ آییي سهاًثٌذی طثق ًاهِ پایاى تذٍیي هزاحل تواهی 
 اًجام خَاّزاى ػلویِ ّای حَسُ سِ سطح ًاهِ پایاى تذٍیي
 پزًٍذُ ّا، درخَاست ارسال در تأخیز صَرت در ٍ ضَد هی
 .ضَد هی غیزفؼال طلثِ



ػذم تأییذیِ ایزاًذاک، سایت اس تایذ طلثِ هَضَع، اًتخاب تزای  
 طزح قسوت در را آى سپس ٍ ًوایذ اخذ را خَد هَضَع تَدى تکزاری
   .ًوایذ تارگذاری اجوالی

استفادُ هزکش تأییذ هَرد هَضَػات اس تخَاّذ طلثِ کِ صَرتی در 
 هَضَػات تَاًذ هی کزدُ، اًتخاب را تأییذ هَرد هَضَػات گشیٌِ کٌذ،

 لیست اس ٍ ًوایذ هطاّذُ را تأییذ هَرد غیزتکزاری ٍ تکزاری
  (داضت ٍجَد تاًک در هَضَػی چٌاًچِ) تکزاری غیز هَضَػات
 .کٌذ اًتخاب را هَضَػی

 
 
 



ضَد، هی ٍارد طلثِ تَسط کِ پیطٌْادی هَضَع ػٌَاى کِ صَرتی در  
  پیطٌْاد را هَضَع تَاًذ ًوی طلثِ تاضذ، تکزاری هَضَػات هطاتِ ػیٌاً
 .دّذ

رضتِ ٍ سطح تا هزتثط تایست هی کٌذ، هی اًتخاب طلثِ کِ هَضَػی 
 طلثِ تَسط هَضَع اًتخاب اس ساهاًِ صَرت ایي غیز در تاضذ، طلثِ

 .کٌذ هی جلَگیزی
تِ الشاهاً غیزتکزاری تأییذ هَرد هَضَػات تاًک اس هَضَع اًتخاب  

 دالیلی تِ هَضَع دارد اهکاى ٍ ًیست طلثِ ًاهِ پایاى هَضَع تأییذ هؼٌی
 .ًطَد تأییذ



:کارتابل طلبٍ اس سٍ قسمت تشکیل شذٌ است  

هحلللللل ًولللللایص   •
ّلللایی کلللِ در  پیلللام

فزآیٌلللللذ ارسلللللال 
درخَاسلللت تلللزای  
طلثللللللِ  ارسللللللال  

 .گزدد هی

سللَاتق هزتللَ  تللِ   •
ّللللای  درخَاسللللت

ارسللللالی در ایللللي  
قسللللوت هطللللاّذُ 

 .ضَد هی

 قسوت اس تَاًذ هی کارتز •
 کارتاتل جستجَی
 لیست ٍ ًوَدُ استفادُ
 در هَجَد هَارد
 تزاساس را خَد کارتاتل
 جستجَ هَردًظز کلوِ
 .کٌذ



کارتاتل.2 جاری، کارتاتل.1 :جولِ اس ّایی تخص ضاهل ضوا کارتاتل 
 .است تایگاًی  کارتاتل.3 ارجاػی،

 
 



 کارتابل جاری

تِ ضًَذ، هی هطاّذُ ضوا جاری کارتاتل در کِ ّایی درخَاست  
 .اًذ ًطذُ ارسال تؼذ هزحلِ

تاضیذ، ًکزدُ ارسال کاهل طَر تِ را درخَاستی ضوا کِ صَرتی در  
 هطاّذُ ی گشیٌِ رٍی تَاًیذ هی ساهاًِ تِ تؼذی هزاجؼات در

 .دّیذ اًجام را درخَاست ارسال اداهِ ٍ کزدُ کلیک درخَاست
ِدر تا کٌذ تزرسی را خَد کارتاتل هذاٍم صَرت تِ تایست هی طلث 

 ٍ دّذ اًجام را اصالحات هقزر هَػذ در اصالحات، تِ ًیاس صَرت
 .کٌذ ارسال را درخَاست

 



تا تَاًذ هی طلثِ کِ ضَد هی گفتِ کارتاتلی تِ ارجاػی کارتاتل 
  تا ٍ ًوَدُ تزرسی اس خَد ارسالی ّای درخَاست آى، تِ هزاجؼِ
 .ضَد هطلغ آى تزرسی رًٍذ اس هزاحل، جشئیات تِ هزاجؼِ



 کارتابل بایگاوی

اًجام کاهل را درخَاست ارسال هزاحل توام طلثِ کِ صَرتی در  
 کارتاتل تِ اثز تاضذ، ضذُ ارسال تؼذ هزحلِ تِ درخَاست ٍ تاضذ دادُ

 .هی ضَد هٌتقل طلثِ تایگاًی
درخَاست رٍی ضذُ اًجام رًٍذّای هطاّذُ جْت داٍطلة 

 .ًوایذ هطاّذُ را درخَاست تاریخچِ تَاًذ هی
است پذیز اهکاى تایگاًی کارتاتل طزیق اس رًٍذّا پیگیزی. 



کٌٌذ، ٍارد طلثِ درخَاست تِ اصالحاتی ٍاحذّا اس یک ّز کِ درصَرتی 
  را درخَاست است هَظف طلثِ ٍ گزدد هی تاس طلثِ کارتاتل تِ درخَاست
   .کٌذ ارسال ٍ کزدُ اصالح

تأییذ اساتیذ یا هَضَع کِ صَرتی در ًاهِ، پایاى اخذ درخَاست ارسال در  
 .ضَد هی تاسگزداًذُ طلثِ تِ اصالح تزای درخَاست ًطًَذ،

اًجام درخَاست ایي رٍی تایذ طلثِ کِ است فؼالیتی دٌّذُ ًطاى جاری فؼالیت  
 .دّذ
 
 



دالیل ارائِ تا تار یک فقط طلثِ تفصیلی، طزح تصَیة اس پیص 
 هصَب ػٌَاى اصالح یا تغییز درخَاست ارسال تِ هجاس هَجِ،
 .است ًاهِ پایاى

ًاهِ پایاى ػٌَاى تَاًذ ًوی طلثِ تفصیلی، طزح تصَیة صَرت در  
 .دّذ تغییز را خَد

 



ًِاهِ پایاى پیطزفت گشارش تار یک هاُ چْار ّز است هَظف طلث  
 .کٌذ ارسال را خَد

را هکتَب گشارش طلثِ ضذُ هؼیي هذت ظزف کِ صَرتی در  
 .دّذ دفاع درخَاست تَاًذ ًوی ًکٌذ، ارسال



ضَد هی تزرسی سیز رًٍذ طثق گشارش ارسال درخَاست. 

 
 ارسال تِ اساتیذ ارسال گشارش تَسط طلثِ

ارسال تِ ٍاحذ 
 آهَسضی

ارسال تِ ٍاحذ 
 حَسٍی

 تزرسی ٍ اػالم ًظز

 تاییذ اساتیذ

ػذم تأییذ ٍاحذ 
 آهَسضی

 تاییذ ٍاحذ آهَسضی



ًِاهِ  پایاى هاُ 12 حذاکثز ٍ 4 حذاقل هذت ظزف است هَظف طلث  
 پایاى هذت ایي ظزف ًتَاًذ طلثِ کِ صَرتی در .دّذ ارائِ را خَد
  تاضذ، داضتِ تحصیلی سٌَات ایٌکِ ضز  تِ تزساًذ، اتوام تِ را ًاهِ
 .تذّذ را ًاهِ پایاى هْلت توذیذ درخَاست تَاًذ هی
فزم ٍ ًوَدُ هزاجؼِ آهَسضی ٍاحذ تِ تحصیلی سٌَات توذیذ تزای 

 .کٌٌذ تکویل را سٌَات توذیذ
 



تَاًذ هی طلثِ گاًِ سِ گشارضات ارسال ٍ ًاهِ پایاى تذٍیي اس تؼذ  
 .تذّذ دفاع درخَاست



ارسال درخَاست  
 ارسال تِ اساتیذ دفاع تَسط طلثِ

ارسال تِ ٍاحذ 
 حَسٍی

ارسال تِ ٍاحذ 
 آهَسضی

ارسال تِ هزکش  
 هذیزیت

 ػذم هَافقت

 هَافقیت

 ػذم هَافقیت

ػذم هَافقیت تا   هَافقیت تا درخَاست
 درخَاست

پیطٌْاد سِ داٍر تزای 
 جلسِ دفاػیِ

اًتخاب یکی اس سِ  داٍر  
 تَسط ٍاحذ حَسٍی

 هَافقیت تا درخَاست

 ارسال تِ استاد داٍر

 ػذم هَافقیت

ارسال سهاى ّای   هَافقیت
پیطٌْادی تِ ٍاحذ 

 حَسٍی

... 

 هَافقت اساتیذ



ارسال سهاى ّای پیطٌْادی تِ ٍاحذ   هَافقیت استاد داٍر
 حَسٍی

ارسال سهاى ّای پیطٌْادی تِ ٍاحذ   ...
 آهَسضی

ارسال سهاى ّای پیطٌْادی تِ طلثِ ٍ 
ّواٌّگی تا اساتیذ راٌّوا  تَسط طلثِ ٍ  
اًتخاب یکی اس سهاى ّای پیطٌْاد ضذُ  

 تَسط استاد داٍر

ارسال سهاى تؼییي ضذُ  
 تِ ٍاحذ آهَسضی

ارسال سهاى تؼییي ضذُ تِ 
 ٍاحذ حَسٍی ٍ استاد داٍر

تزگشاری جلسِ  پیص دفاع تِ صَرت غیز  
حضَری ٍ دفاع تِ صَرت حضَری در  
ٍاحذ آهَسضی یا ٍاحذ حَسٍی ٍ ثثت 
 ًتایج جلسِ دفاع تَسط ٍاحذ حَسٍی



 با آرسيی مًفقیت


