فلوچارت مراحل طرح و تصویب پروپوزال مقاطع تحصیالت تکمیلی
دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
مرحله ()1

مرحله()2
مراحل تصویب

انتخاب موضوع و استاد راهنما در زمینه

مرحله()3

مرحله()4

آغاز تدوین پایان نامه

مرحله دفاع و پس از دفاع

تخصصی

 مشورت با استادان گروه معرفی استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو موافقت نامه استاد راهنما به گروه انتخاب استاد مشاور توسط استاد راهنما تصویب پروپوزال و استاد راهنما درشورای گروه آموزشی مربو طه

 -طرح پروپوزاال پیشنهادی در شورای

تحصیالت تکمیلی دانشکده

انجام

بازگشت به
گروه

فتوکپی مقاالت چاپ شده در مجالت  ،کنفرانسها
 -صورت جلسه دو روز قبل از تاریخ دفاع ،

 -پس از تکمیل کار آزمایشگاهی تهیه یک نسخه از پایان نامه جهت

تصویب

بله

تائید ارائه به نماینده تحصیالت تکمیلی

تأیید اساتید راهنما و مشاور

تحویل مجدد به استاد

بله
تنظیم پروپوزال نهایی با امضاء استاد
راهنما و استاد مشاور و تحویل به مدیر
گروه جهت ارائه به شورای تحصیالت
تکمیلی دانشکده همراه با صورتجلسه
مصوبه گروه مذکور

 6ماه یکبار و تحویل آن به کارشناس تحصیالت تکمیلی

 -ارائه فرمهای  2الی  01تایپ شده  ،اصل و

ارائه به کارشناس تحصیالت تکمیلی در صورت

خیر
اصالحات

دانشکده و تکمیل آن زیر نظر استاد راهنما  ،استاد مشاور هر

آموزش و ارائه به اساتید مربوطه

دانشکده

خیر
تصویب

تنظیم فرم گزارش پیشرفت کار از سایت تحصیالت تکمیلی

 -تحویل دعوتنامه های دفاع از کارشناس

خیر

 برگزاری جلسه دفاع -انجام اصالحات پیشنهادی

تایید

انجام اصالحات

در جلسه دفاع حداکثر  4هفته

توسط دانشجو

پس از دفاع

بله

 -1انجام مراحل اداری پرپوزال ظرف
دو هفته

 -پس از تأیید راهنما و داور  ،پرینت دو نسخه پایان نامه به

 -2تهیه دو نسخه پرپوزال و فرم  11با

گروه جهت انجام اصالحات  ،تحویل به داوران

امضاء

 -اعالم تاریخ دفاع توسط مدیر گروه

 -مراجعه حداقل  2هفته پس از انجام

 -3تکمیل مدارک اساتید خارج از

 -درخواست سیستمی دفاع حداقل سه هفته قبل از تاریخ دفاع-

اصالحات و فرستادن صورت جلسه دفاع به

دانشکده ظرف دو ماه

 -تأیید سیستمی دفاع توسط دانشجو  ،استاد راهنما  ،آموزش

اداره مرکزی تحصیالت تکمیلی

 -4انجام طرح پیشنهادی زیر نظر استاد

دانشکده  ،مدیر گروه  ،رئیس دانشکده  ،امور مالی دانشگاه ،

 -انجام امور فارغ التحصیلی

راهنما و استاد مشاور

تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 -پیگیری مراحل مختلف درخواست دفاع توسط دانشجو

تصویب

مراجعه به گروه

خیر
کلیه فرم های دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در سایت دانشکده (تابلو اعالنات ) درج شده است

بله
مرحله آخر

پایان

