
 فرآيند كلي پايان نامه

 توانند به عنوان استاد راهنما انتخاب شوندمراجعه به يكي از اساتيد محترم كه مي

 و دانلود چندين مقاله به روز كه داراي مدل مفهومي است مراجعه و مطالعه سايتها، مجالت، كتب معتبر داخلي و خارجي

 كندرا پشتيباني مي Yو  Xكه متغيرهاي  Baseانتخاب يك مقاله به عنوان مقاله 

 تدوين عنواناخذ مشاوره اوليه از استاد)اساتيد( محترم جهت 

 گرددگروه بررسي ميموضوع در شوراي تحصيالت تكميلي سپس 

 بررسي به لحاظ تكراري بودن

 انتخاب متغير سوم به پيشنهاد استاد محترم راهنما يا به پيشنهاد خود دانشجو و اضافه نمودن آن به عنوان 

 dms.mshdiau.ac.irموجود در سايت گروه به نشاني  1نوشتن پروپزال اوليه طبق فرمت شماره 

الهيات )شريعت پناه(  ارائه موضوع)پروپزال( اوليه به دفتر پژوهشي دانشكده

 شريعت پناه

 اعالم نتيجه بررسي موضوع در سايت گروه

 رد موضوع و ارائه موضوع جديد

 گرفتن وقت پيش دفاع از كارشناس محترم گروه-ارائه مقاله پشتوانه -موضوع تاييد شدهدريافت  -مراجعه به گروه

 مدير گروه به استاد محترم راهنمامعرفي دانشجو از سوي 

 تكميل پروپزال با راهنمايي كامل استاد محترم راهنما

 (در صورتي كه وجود داردارائه مقاالت پشتوانه و پرسشنامه ) -حضور در جلسه پيش دفاع

 توسط مدير گروه اوليهو فرم الف، اخذ امضاء از اساتيد راهنما و مشاور و مراجعه به گروه جهت تاييد  CICTتكميل پروپزال+ فرمهاي 

 و تحويل پروپزال نهايي به آقاي كريمي كارشناس محترم گروه نهايي مدير گروهتاييد سپس اخذ امضاء از اساتيد شوراي تحصيالت تكميلي و 

 تاييد نهايي بدون اصالحات

 انجام اصالحات با راهنمايي استاد راهنما

 نامهشروع فرآيند پايان

 شامل عنوان
 بيان مساله

 مدل مفهومي
 فرضيات و سواالت

 جامعه آماري

 تاييد موضوع

تا دوهفته موضوع ارائه شده در 

ماند و در گروه بايگاني مي

جهت آگاهي از صورت تمايل 

يد.علت رد مراجعه نماي  

تاييد با اصالحات بدون پيش دفاع  تاييد با اصالحات با پيش دفاع مجدد

 مجدد

 دفاعاصالحات و گرفتن نوبت مجدد جهت پيشانجام 

 اخذ تاييد استاد راهنما و استاد مشاور جهت انجام دفاع از پايان نامه
فاثل نهايي فنري شده كه امضاء 

دارد و را اساتيد راهنما و مشاور 

بدون خط خوردگي است به گروه 

 گرددتحويل مي

 روز كاري 15اخذ نظر استاد محترم داور حداكثر تا  ارسال فايل فنري شده به استاد محترم داور

 و داور جهت دفاع  ، مدير گروهراهنما، مشاوربا اساتيد هماهنگي راهنما و مشاور اخذ كد دفاع از سازمان مركزي در صورت خالي بودن ظرفيت اساتيد

 برگزاري جلسه دفاعگرفت فرمهاي دفاع و  دانشجويان از يك هفته قبلاعالم در تابلوهاي اطالع رساني جهت رويت 


