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نما و تکمیل فرم طرح پیشنهادی پایان نامه توسط دانشجو و ارائه آن به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده پس از تایید استاد راه
اساتید مشاور

رائه فرم تکمیل شده به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکدها

تکثیر و ارسال فرم به اعضای شورای  تحصیالت تکمیلی دانشکده

نمودار فرآیند تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

طرح و بررسی در جلسه شورای تکمیلی دانشکده با حضور دانشجو و اساتید راهنما و مشاور حداقل یک هفته پس از ارسال فرم

با انجام اصالحات مورد تایید است

اعالم کتبی اصالحات مورد نیاز به دانشجو و استاد راهنما

ارائه کتبی اصالحات انجام شده به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده توسط دانشجو

بررسی اصالحات انجام شده توسط مسئول تحصیالت تکمیلی

طرح پیشنهادی 
پایان نامه مورد تایید 

است?

اعالم کتبی به دانشجوو 
اساتید راهنماو مشاور 
مبنی برعدم پذیرش 

طرح

اعالم کتبی به دانشجوو
اساتید راهنماو مشاور 
*مبنی برپذیرش طرح  

اصالحات مورد 
تایید است؟

بلی خیر

بلی خیر

در صورت تصویب طرح در شورای *
www.kums.ac.ir  پژوهشی ثبت در



نمودار فرآیند شروع به تحصیل دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی ارشد

مراجعه به آموزش دانشکده و تکمیل مراحل ثبت نام وانتخاب واحد

مراجعه به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده جهت تشکیل پرونده و راهنمایی جهت نحوه انتخاب واحد و معرفی به استاد  
راهنمای تحصیلی

مراجعه به امور دانشجویی جهت اخذ کارت دانشجویی و امور مربوط به خوابگاه ،تغذیه ،بیمه و حسابداری

اعالم شروع به تحصیل دانشجو به اداره کل امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

برگزاری جلسه معارفه طی دو هفته اول سال تحصیلی جدید با حضور دانشجویان جدیدالورود و 
اساتید و مسئولین 

برگزاری جلسات هفتگی دانشجویان با اساتید راهنمای تحصیلی رشته مربوط جهت بررسی مسائل و مشکالت

شروع به تحصیل دانشجو و حضور در کالس طبق برنامه

اه مراجعه به ادراه کل امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگ
جهت ثبت نام و دریافت معرفی نامه به دانشکده 



نمودار فرآیند تصویب موضوع پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد اغ

اهنما ارائه فرم تکمیل شده به همراه مقاالت پیوست به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده پس از تایید استاد ر

تکثیر فرم تکمیل شده به همراه مقاالت پیوست 

ارسال فرم به اعضای شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

طرح و بررسی در جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده با حضور دانشجو و در صورت نیاز 
استاد راهنما حداقل یک هفته پس از ارسال فرم

انتخاب استاد راهنما و تکمیل فرم تصویب موضوع پایان 
نامه توسط دانشجو

موضوع مورد 
تایید است؟

اد اعالم کتبی به دانشجو و است
راهنما مبنی بر عدم پذیرش 

عنوان و اعطای  یک فرصت یک
ماهه جهت ارائه عنوان جدید 

اعالم کتبی به دانشجو و استاد 
راهنما مبنی بر پذیرش عنوان و 
اعطای یک فرصت حداکثر یک 
ماه جهت ارائه طرح پیشنهادی

با اصالحات مورد تایید است 

اعالم کتبی اصالحات مورد نیاز به دانشجو و استاد راهنما

ارائه کتبی اصالحات انجام شده به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده توسط دانشجو

اصالحات مورد  
تایید است؟ 

بررسی اصالحات انجام شده توسط مسئول تحصیالت تکمیلی 

خیر بلی

خیر بلی



نمودار فرآیند اجرای پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

تصویب موضوع پایان نامه برابر فرآیند مربوطه

تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه برابر فرآیند مربوطه

تحویل ابزار گردآوری داده ها به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده 

ارسال ابزار جهت تعیین روایی و پایایی آن به اعضای شورای تحصیالت تکمیلی و تعدادی از اعضای
تحصیالت تکمیلی

شجوتحویل ابزار نهایی گردآوری داد ها و تایید کمیته اخالق به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده توسط دان

معرفی دانشجوبه محیط پژوهش جهت انجام جمع آوری داد ها 

ماهه توسط دانشجو و ارائه آن به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده3تکمیل فرم گزارش 

ارائه فرم تایید استاد راهنما جهت گزارش نهایی پایان نامه به ادراه تحصیالت تکمیلی دانشکده 
توسط دانشجو

بررسی اولیه از نظر دارابودن شرایط دفاع پایان نامه و دریافت اعالم وصول از مجالت داراری رتبه 
علمی و پژوهشی

طرح موضوع در جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و تعیین هیات داوران

ارسال پایان نامه به اعضای هیات داوران به همراه فرم ارزیابی و اظهار نظر داور

داور مبنی بر قابل دفاع بودن پایان نامه 2دریافت فرم اظهارنظر داوران و تایید حداقل 

برگزاری جلسه دفاع



نمودار فرآیند برگزاری جلسه دفاع پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد 

روز قبل از دفاع توسط 3اعالم زمان و محل جلسه دفاع حداقل 
دانشجو 

تالوتی آیاتی از قرآن کریم

معرفی دانشجو و اساتید راهنما مشاور و هیات داوران و خیر مقدم توسط رئیس جلسه

دقیقه30ارائه رساله توسط دانشجو در طی 

(دقیقه30)پرسش اعضای هیات داوران و دانشجویان و پاسخ دانشجو 

نشست جداگانه هیات داوران جهت ارزشیابی پایان نامه در پایان جلسه

اعالم نمره نهایی پیشنهادی هیات داوران وتهیه صورت جلسه و فرم اصالحات

نظارت مسئول تحصیالت تکمیلی در انجام اصالحات پایان نامه تا مرحله صحافی و تحویل
نسخه الکترونیک

ارسال نمره به اداره کل امور آموزش و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه 



نمودار فرآیند تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه در قالب طرح تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارشد

ا بررسی عنوان پیشنهادی از نظر اولویت های تحقیقاتی دانشگاه و تکراری نبودن آن ب
تایید دفتر توسعه پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تصویب عنوان پایان نامه در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

برگی به انضمام ابزار گردآوری اطالعات و تایید مشاور آماری با نظارت و تایید استاد راهنما و اساتید مشاور 2تهیه پروپوزال 

ده توسط برگی تکمیل شده به واحد تحصیالت تکمیلی و معاونت پژوهشی دانشک2تحویل کتبی و ارسال الکترونیکی پروپوزال 
دانشجو

تعیین استاد ناظر توسط معاونت پژوهشی و واحد تحصیالت تکمیلی

ط دانشجو برگی و ضمایم آن برای اعضای شورای پژوهشی و شورای تحصیالت تکمیلی و اساتید ناظرتوس2ارسال پروپوزال 
دانشکده حداقل یک هفته قبل از جلسه 

بررسی طرح پیشنهادی در شورای پژوهشی دانشکده با حضور اساتید راهنما، مشاور ، ناظر و دانشجو

ی  طرح پیشنهاد
ت؟موردتایید اس

مورد تایید است 

ارسال طرح به همراه صورت جلسه به شورای پژوهشی 
کدهتحقیقات وفناوری توسط معاونت پژوهشی دانشمعاونت 

جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

طرح پیشنهادی  
مورد تایید است؟ 

نیاز به 
طرح درکمیته  

اخالق 

اعالم کتبی شورای 
پژوهشی دانشگاه به 

دانشجو و استاد راهنما 
مبنی بر عدم پذیرش  

طرح
برگی به دفتر توسه پژوهش20تحویل پروپوزال 

وتحویل پرینت کد www.kums.ac.irثبت در 
صیالت رهگیری به دفتر توسعه پژوهش دانشگاه وتح

تکمیلی دانشکده

انعقاد قراردادبا معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه

اعالم کتبی شورای 
پژوهشی دانشکده به 
دانشجو مبنی بر عدم 

پذیرش طرح
انجام اصالحات و ارسال پاسخ کتبی به 
یمعاونت پژوهشی و شورای تحصیالت تکمیل

بررسی اصالحات و در صورت لزوم طرح 
در جلسه

تایید نهایی معاونت پژوهشی و شورای 
تحصیالت تکمیلی 

مشاور و صدور حکم اساتید راهنما ، 
دانشجو

با اصالحات 

طرح در کمیته 
اخالق

طرح پیشنهادی
مورد تایید است

و اعالم کتبی به دانشجو
استاد راهنما مبنی بر 

عدم پذیرش طرح

خیر بلی

خیر بلی

خیربلی

خیر

http://www.kums.ac.ir/

