
 تدوین پایان نامهبر اساس آیین نامه  جدول زمان بندی سامانه پایان نامه 

 ردیف
مرحله 

 اصلی
 توضیحات تکرار تاخیر نتیجه تاخیر حداکثر زمان ارسال مرحله بعدی

1 
هَضَع 

 تاییذ ضذُ
 تغییز هَضَع

قبل اس تاییذ طزح در هزکش  تا
ِ ارسال تغییز عٌَاى هجاس ب
 است. 

تغییز  اجاسُ ارسال درخَاست
هَضَع را ًذاضتِ باضذ ٍ با ّواى 
هَضَع تصَیب ضذُ اداهِ هی 

 دّذ.

 
--- 

 
--- 

2 

هَضَع 
ًیاسهٌذ 
 اصالح

 ًوزُ 22کسز یک دّن اس  هاُ 2حذاکثز  اصالح هَضَع
رٍس ضزٍع هجذد  22در صَرت تاخیز بیص اس 

 درخَاست اخذ  پایاى ًاهِ

هاُ طلبِ اس  4بعذ اس گذضتِ 
ضَد ٍ  ظزفیت استاد خارج

هَضَع بِ باًک هَضَعات 
 کارًطذُ اضافِ ضَد

3 
هَضَع رد 

 ضذُ

پیطٌْاد هَضَع 
 جذیذ

   ًوزُ 22کسز یک دّن اس  هاُ 3حذاکثز 

4 
هَضَع 

 تاییذ ضذُ

ارسال طزح 
 تفصیلی

 هاُ 4حذاکثز 

 
 ًوزُ 22کسز یک دّن اس 

رٍس ضزٍع هجذد  22در صَرت تاخیز بیص اس 
 درخَاست اخذ  پایاى ًاهِ

هاُ طلبِ اس  6اس گذضتِ  بعذ
ظزفیت اساتیذ خارج ضَد ٍ 

ِ باًک هَضَعات هَضَع ب
 کارًطذُ اضافِ ضَد

5 

طزح 
ًیاسهٌذ 
 اصالح

 ًوزُ 22کسز یک دّن اس   رٍس 62حذاکثز  اصالح طزح
رٍس ضزٍع هجذد 20در صَرت تاخیز بیص اس 

 درخَاست اخذ  پایاى ًاهِ

هاُ طلبِ اس  6بعذ اس گذضتِ 
خارج ضَد ٍ  ظزفیت اساتیذ

هَضَع بِ باًک هَضَعات 
 .کارًطذُ اضافِ ضَد

6 
طزح تاییذ 

 ضذُ
 هاُ 22حذاکثز  درخَاست دفاع

ًوزُ پایاى  22کسز یک دّن اس 
 ًاهِ

هاُ فزصت دارد درخَاست دفاع  22رٍس بعذ اس  15تا 
 .را بفزستذ 

 

--- 

7 
طزح تاییذ 

 ضذُ

توذیذ هْلت 
 اٍل

هاُ پس اس تاییذ  22حذاقل 
 هاُ 22 حذاکثز–تفصیلی  طزح

 طزح تاییذ اس

 ًوزُ 22کسز یک دّن اس 
 22صذم اس  25رٍس کسز 20در صَرت تاخیز بیص اس 

 ًوزُ

 

--- 

8 
طزح تاییذ 

 ضذُ

هْلت  توذیذ
 دٍم

هاُ پس اس تاییذ  25حذاقل 
 هاُ 26 حذاکثز–طزح تفصیلی 

 اس تاییذ طزح

 ًوزُ 22کسز یک دّن اس 
 22صذم اس  25س کسز رٍ 22در صَرت تاخیز بیص اس 

 ًوزُ

 

--- 



 ردیف
مرحله 

 اصلی
 توضیحات تکرار تاخیر نتیجه تاخیر حداکثر زمان ارسال مرحله بعدی

9 
طزح تاییذ 

 ضذُ
 درخَاست دفاع

هاُ اس 28تا  26پس اس گذضت 
 تاییذ طزح تفصیلی 

 ًوزُ 22کسز یک ًوزُ اس 

 

--- 
 

--- 

11 
طزح تاییذ 

 ضذُ
 درخَاست دفاع

هاُ اس 22تا  28پس اس گذضت 
 تاییذ طزح تفصیلی 

 ًوزُ 22کسز دٍ ًوزُ اس 

ّطذار بِ طلبِ: با تَجِ بِ عذم ارسال درخَاست 
هاُ اس تاییذ طزح تفصیلی  28دفاع پس اس  گذضت 

ٍضعیت تحصیلی ضوا بِ هٌشلِ اًصزاف است. 
بٌابزایي در صَرت اداهِ رًٍذ پایاى ًاهِ یا دٍ ًوزُ اس 
ضوا کسز هی ضَد ٍ یا هجذدا جْت ٍرٍد بِ هقطع 

 سطح سِ در آسهَى ضزکت ًواییذ.

ز دٍ ًوزُ ٍ اداهِ رًٍذ با کس .2
 پایاى ًاهِ هَافقن

پزًٍذُ پایاى ًاهِ هختَم  .2
ضَد.در آسهَى ٍرٍدی بِ 
هقطع سطح سِ ضزکت هی 

 کٌن.

11 
طزح تاییذ 

 ضذُ
 درخَاست دفاع

اس  هاُ 24تا  22پس اس گذضت 
 تاییذ طزح تفصیلی 

تَجِ: تا بْوي هاُ بزای طالبی 
هاُ اس تاریخ  28کِ بیص اس 
ى گذضتِ دٍ ًوزُ تاییذ طزحطا
 کسز هی ضَد

 ًوزُ 22ًوزُ اس سِ کسز 

ّطذار بِ طلبِ: با تَجِ بِ عذم ارسال درخَاست 
هاُ اس تاییذ طزح تفصیلی  22دفاع پس اس  گذضت 

ٍضعیت تحصیلی ضوا بِ هٌشلِ اًصزاف است. 
ًوزُ اس سِ بٌابزایي در صَرت اداهِ رًٍذ پایاى ًاهِ یا 

ْت ٍرٍد بِ هقطع ضوا کسز هی ضَد ٍ یا هجذدا ج
 سطح سِ در آسهَى ضزکت ًواییذ.

ًوزُ ٍ اداهِ سِ با کسز  .2
 رًٍذ پایاى ًاهِ هَافقن

پزًٍذُ پایاى ًاهِ هختَم  .2
ضَد.در آسهَى ٍرٍدی بِ 
هقطع سطح سِ ضزکت هی 

 کٌن.

12 
طزح تاییذ 

 ضذُ
 درخَاست دفاع

اس تاییذ  هاُ 24پس اس گذضت 
 طزح تفصیلی 

. ٍ فعال پزًٍذُ غیز فعال هی ضَد
ساسی هجذد آى بِ عْذُ کاربز 

ت ٍ پس اس هزکش هذیزیت اس
ضزکت در آسهَى هقطع سطح سِ 

 ٍ احزاس قبَلی فعال هی ضَد.

 

 

--- 

 

 

--- 

11 

گشارش 
تذٍیي 

پایاى ًاهِ 
 اٍل

گشارش دٍهاُ 
 تذٍیي

رٍس  بعذ اس  72تا  62در فاصلِ 
 طزح تفصیلیتاییذ 

 ًوزُ 22کسز یک دّن اس 
 22صذم اس  25رٍس کسز  22بیص اس  در صَرت تاخیز

 ًوزُ

سهاى بٌذی فقط بزای گشارش اٍل 
چک ضَد ٍ ٌّگام ارسال 
درخَاست دفاع چک ضَد کِ 
طلبِ گشارضات بعذی را ًیش ارسال 

 کزدُ باضذ.

12 
قبَلی 

 هطزٍط
 اًجام اصالحات

حذاکثز سِ هاُ پس اس اعالم 
 قبَلی هطزٍط بِ طلبِ

 22کسز یک دّن اس ًوزُ 
 

--- 

 

--- 

 هزدٍدی 13
تذٍیي پایاى 

 ًاهِ
هاُ پس اس اعالم  6حذاکثز 

 هزدٍدی بِ طلبِ
 22کسز یک دّن اس ًوزُ 

 

--- 

 

--- 

 


