
 

تحصیالت تکمیلیاقبل توهج دانشجویان مقطع 
 

 باشد:نامه )قبل و بعد از آن( بایستی انجام دهند به شرح ذیل میبرای دفاع از پایان دانشجویان عزیز که ی رامراحل

باه   ناماه ایاا  پ دفاعتاریخ حداقل دو هفته قبل از پس از تأیید حسابداری،  و را از گروه دریافت نموده تأییدیه تسویه مالیفرم  -1

 .تحصیالت تکمیلی تحویل نمایددفتر 

باه دفتار   از گاروه   ناماه دفااع پایاا   تااریخ  حاداقل دو هفتاه قبال از    های مرباو  باه دفااع،    پیگیری دانشجو جهت ارسال فرم -2

 تحصیالت تکمیلی.

ز  ار  گاروه باه    ای اباشاد بایساتی  ای تورتجلساه    نامه دانشاجو دارای تیییراتای تحتای ج( ای  مای     چنانچه عنوا  پایا  -3

هاای دفااع براساان عناوا  پروپا(ال تهیاه و دانشاجو مو ا  باه          چاو  فارم   ا الع دفتر تحصیالت تکمیلای رساانده شاود   

باشاد و مسالوتیت عادم ا االع باه موقاف باه دفتار تحصایالت تکمیلای           نامه با عناوا  منادرد در پروپا(ال مای    دفاع از پایا 

 ای   ناماه دارای تیییراتای باشاد بایساتی    لساه دفااع نیا( عناوا  پایاا      باشاد. تچنانچاه در ج  بر عهده شاص  دانشاجو  مای   

  ای از  ر  گروه به ا الع دفتر تحصیالت تکمیلی رسانده شود. تورتجلسه

را از  هررای تأییررد اترر حا فرررمه و اندباه تأییااد اساااتید داور رسا   را نامااهپاس از انجااام اتاالحات، نسااصه نهااایی پایاا     -4

 .تر تحصیالت تکمیلی تحویل نمایددریافت و به دفاساتید داور داخل و خارد 

جهات بررسای سااختار پایاا  ناماه مای        ،ت تکمیلای پس از تحویال فارم تأییاد اتاالحات اسااتید داور باه دفتار تحصایال         -5

ارساال نماوده و پاس از اخاو مجاوز نهاایی جهات         po@shbu.ac.ir بایسات لال ماتا پایاا  ناماه را باه یدرن ایمیال        

 اقدام نماید.رایت روی توح فشرده 

دی  و لاد  عادد سای   یا  باه هماراه    تاوح فشارده  تأییدیاه تحویال   تعیایا شاده،   باه افاراد    توح های فشارده پس از تحویل  -6

از تافحه عناوا    تناماه  از لال پایاا    pdfو  wordهاای  ناماه و ارساال فایال   رهگیری مرباو  باه تکمیال ا العاات پایاا      

-ا العااات و فایاالچنانچااه  ،نمایاادبااه دفتاار تحصاایالت تکمیلاای تحویاال را  irandoc در سااایت  نامااه تااا انتهااای پایااا 

پر  از   قابرل ذکرر ا ره کره     ت خواهاد شاد  تأییاد   ایاا ا العاات   ایارادی نداشاته باشاد،   های مربو ه در سایت ماولور  

حرداقل  یه مرککور  در  را ی بره دفترر تحالری   تلییلری مراحرل اداری تأییرد ایرت ا  عرا          تحویل کد رهگیرر 

.  و پااس از تأییااد ا العااات، دفتاار تحصاایالت تکمیلاای جهاات گاا(ار  نمااره بااه  یررر روز برره  ررود اواهررد انجامیررد

 یموز  لل اقدام خواهد نمود.

هاای  فارم نجاام تببیاو واحاد نماوده و پاس از ارساال       تواناد اقادام باه ا   ، گاروه مای  ناماه در لارناماه  پس از درد نمره پایاا   -7

مراحررل اداری تیبیرا واحررد تررا زمرران درد در پرونررد  دانشررجو  بااه دفتاار تحصایالت تکمیلاای،   از گاروه  تببیاو واحااد 

 و تسویه حساب کامل پ  از انجام ایت مراحل اواهد بود. انجامیدحداقل چهار روز به  ود اواهد 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی                                                                                                                    

                                                                                                                     01/07/98 
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