
 )ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه معماری( «پایان نامه کارشناسی ارشد»  و   *«پیشنهاده»مراحل همانندجویی و ثبت 

ف
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ر
 

  گروه معماری آموختگی دانشجویان تحصیالت تکمیلیفرآیند آموزشی و دانش مسئولیت نظارت و تأیید مسئولیت اجرا زمان اجرا مرحله کلی 

 یشنهاده تا جلسه دفاعیه و دانش آموختگی( )از مرحله ارائه پ

نگارش جهت اقدامات دانشجو  1
 نهایی پیشنهاده

قبل از تصویب 
 پیشنهاده 

 ـ استاد راهنما دانشجو
 ـ مدیر گروه

 های ـ انجام فرآیند مرور و بررسی پیشینه تحقیق و اخذ گواهی مربوطه از طریق نشانی

Pishineh.irandoc.ac.ir  یا و Ganj.irandoc.ac.ir قبل از تصویب توسط دانشجو

 .پیشنهاده

 توسط دانشجوکارشناسی ارشد و اخذ گواهی مربوطه نجام فرآیند همانندجویی پیشنهاده ـ ا 

 Tik.irandoc.ac.irپیش از تصویب پیشنهاده از طریق نشانی 

مراتب بررسی و تصویب  2
 پیشنهاده در گروه 

 پیشنهاده تصویب 
 

 گروه آموزشی

 
 ه آموزشی گروـ 

 
بررسی کاربرگ پیشنهاده  ارائه شده توسط دانشجو به انضمام گواهی های مورد نیاز فوق الذکر 

 در گروه.این جدول( برای تصویب کاربرگ  1 ردیفموضوع )

 نهاییاقدام دانشجو جهت ثبت  3
 درایران داک ی مصوب پیشنهاده

پس از تصویب 
 در گروه هپیشنهاد

و قبل از ثبت 
معاونت  نهایی در
 پژوهشی

)در زمان ثبت  معاونت پژوهشیـ دفتر  دانشجو
 (پژوهشدر  هنهایی پیشنهاد

ـ مدیر گروه )در زمان صدور ابالغ استاد 
 راهنما(

و اخذ تأییدیه   Sabt.irandoc.ac.irدرگروه تصویب شده در  ی پیشنهادهبارگذاری و ثبت 
ثبت در دفتر معاونت »و پیش از « وه آموزشیگر» در یشنهادهمربوطه. این مرحله پس از تأیید پ

 معاونت پژوهشیصورت خواهد پذیرفت. به عبارت دیگر جهت ثبت نهایی پیشنهاده در « پژوهشی

اخذ و جهت ثبت نهایی و صدور ابالغ  توسط دانشجوالذکر الزم است تأییدیه از سامانه فوق

 د. اعالم گرد واحد پژوهشاستاد راهنما، به مسئول مربوطه در 

مجوز اخذ اقدام دانشجو جهت  4
 برگزاری جلسه دفاعیه

قبل از برگزاری 
 جلسه دفاعیه

 ـ استاد راهنما انشجود
 ـ مدیر گروه

 ـ مدیر اداره آموزش 

پیش از برگزاری جلسه دفاعیه و   دانشجو توسطنامه نگاشته شده همانندجویی متن کامل پایان

اهنما و گروه آموزشی جهت دریافت وقت جلسه دفاع. دریافت گواهی مربوطه و ارائه به استاد ر
نامه نگاشته شده )پیش از دفاع( به همانندجویی در این مرحله از طریق بارگذاری متن کامل پایان

 به انجام خواهد رسید.  Tik.irandoc.ac.irنشانی 

اقدام دانشجو برای تسویه نهایی  5
 دانش آموختگی

بعد از برگزاری 
 جلسه دفاعیه

 کتابخانه ـ  نشجودا
اداره آموزش در فرآیند تسویه حساب ـ 

 پس از دفاع  نهایی

)پس از اعمال تصحیح های مطروحه توسط داوران در جلسه نامه پس از دفاع بارگذاری کامل پایان

و  توسط دانشجو  Sabt.irandoc.ac.irبه نشانیدفاع و تأیید توسط استاد راهنما و گروه( 

 آموختگی از دانشگاه. اخذ مدرک دانشطی مراحل نهایی جهت 
 

     

  پیشنهاده معادل فارسی پروپوزال است . *


