روال گردش کار پایان نامه های کارشناسی ارشد

 -1ثثت ًام دس سیستن ساهاًِ پایاى ًاهِ ّا

عذم ٍخَد استاد دس

 -2هطاّذُ ظشفیت اساتیذ دس

لیست

 -22تعییي استاد داٍس ضشوت وٌٌذُ دس خلسِ دفاع تَسظ اداسُ اهَس پایاى ًاهِ
(خاًن ّاضن ًیا -عثمِ  3ساختواى اداسی) پس اص هطاّذُ هذاسن تٌذ 22

*1

 -23اسسال پایاى ًاهِ تِ اساتیذ داٍس تَسظ
واسضٌاس پژٍّص داًطىذُ (یا خَد داًطدَ)

ٍخَد استاد دس

واستاتل *2

لیست
عذم تأییذ

 -3تعییي اساتیذ ساٌّوا ٍ هطاٍس تَسظ داًطدَ
حذاوثش  1هاُ پس اص اخز ٍاحذ پایاى ًاهِ

اسائِ دسخَاست استاد خاسج اص ٍاحذ
تِ هذیش گشٍُ ٍ هَافمت هذیش گشٍُ

اخز تأییذیِ تَسظ داًطدَ اص استاد خاسج اص
داًطگاُ دس لالة فشم ّوىاسی اساتیذ خاسج اص
ٍاحذ (فشم  )1تِ ّوشاُ هستٌذات هشتَعِ
(تصَیش آخشیي حىن واسگضیٌی ،ضٌاسٌاهِ ٍ
واست هلی) ٍ اسائِ آى تِ اداسُ اهَس پایاى ًاهِ
(خاًن ّاضن ًیا -عثمِ  3ساختواى اداسی)

اصالح پایاى ًاهِ ٍ اسسال
هدذد آى تِ استاد داٍس

تخصصی گشٍُ (فشم  )5تِ دفتش پژٍّص داًطىذُ

 -26تأییذ هالی ٍ آهَصضی تا تشسسی
ٍضعیت داًطدَ (دس ساهاًِ)

*3

 -5تشگضاسی خلسِ ضَسای
تخصصی تَسظ هذیش گشٍُ

ّ -27واٌّگی صهاى دفاع تا اساتیذ ساٌّوا ،داٍس
داخلی ٍ داٍس خاسخی (تَسظ داًطدَ)

 -6هطاّذُ ًتایح تشسسی
عٌَاى دس سایت داًطىذُ

*4

ّ -28واٌّگی صهاى دفاع ٍ تحَیل فشم ّای صیش تِ دفتش پژٍّص داًطىذُ (حذالل یه ّفتِ پیص
اص تشگضاسی خلسِ دفاع):
فشم خثش سساًی دفاع (فشم  )14دس ً 3سخِ ،فشم اسصیاتی (فشم  )15دس ً 3سخِ ، ،فشم ب (فشم )16
ّوشاُ تا  CDتصَست  ،wordصَستدلسِ دفاع (فشم  )17دس ً 4سخِ ٍ فشم اسصیاتی هذیش پژٍّص
داًطىذُ (فشم )18
ته لیست ًوشُ (اص عثمِ ّوىف ساختواى اداسی ،اتاق ضواسُ  20تْیِ وٌیذ)
هدَص دفاع (اص اداسُ اهَس پایاى ًاهِ (خاًن ّاضن ًیا -عثمِ  3ساختواى اداسی) تْیِ ًواییذ).

ٍ -7اسد وشدى عٌَاى دس ساهاًِ

 -8تأییذ هذیش گشٍُ دس

ساهاًِ * 5

 -9تأییذ سئیس داًطىذُ دس ساهاًِ

 -12تشگضاسی خلسِ ضَسای پژٍّص تَسظ هذیش پژٍّص

تأییذ تا اصالح

 -13ثثت پشٍپَصال
دس ساهاًِ

تأییذ تِ ضشط
اخز وذ اخاللی

اسائِ اصل پشٍپَصال ،سصٍهِ استاد ساٌّوا ٍ فشم
دسخَاست تشسسی عشح ّای پژٍّطی آصهَدًی
تَسظ وویتِ اخالق تِ هعاًٍت پژٍّص ٍ دسیافت
هعشفی ًاهِ *7

اسائِ هعشفی ًاهِ تِ داًطگاُ آصاد (علَم
پضضىی) ،خیاتاى صسگٌذُ ،دسیافت وذ
اخاللی ٍ اسائِ آى تِ پژٍّص داًطىذُ

عذم تأییذ

تىشاس هشاحل  26تا 30

 -30ثثت چىیذُ پایاى ًاهِ دس ساهاًِ

 -11تىویل ٍ اسائِ فشم عشح پیطٌْادی (پشٍپَصال) صیش ًظش استاد ساٌّوا (فشم  ،)6فشم
تعْذًاهِ تش اساس تٌذ ( 45فشم  ٍ ) 3فشم الف (فشم  )4تِ دفتش پژٍّص داًطىذُ (اهضای
داًطدَ ٍ اساتیذ ساٌّوا ٍ هطاٍس (دس صَست ٍخَد) دس ّوِ فشم ّا الضاهی است.

*6

 -29تشگضاسی خلسِ دفاع ٍ تىویل فشم ّای
 15تا  18تَسظ ّیأت داٍساى ٍ هذیش پژٍّص

تأییذ

 -10تأییذ داًطدَ دس ساهاًِ

الصاق هدذد پشٍپَصال
اصالح ضذُ تِ پشٍپَصال
لثلی ،تأییذ هذیش گشٍُ ٍ
اسائِ آى تِ دفتش پژٍّص

 -25تأییذ لاتل دفاع تَدى پایاى ًاهِ تَسظ
اساتیذ ساٌّوا ،داٍس ٍ گشٍُ دس ساهاًِ

تأییذیِ ایشاى دان هثٌی تش تىشاسی ًثَدى عٌَاى ٍ صَستدلسِ ضَسای

تأییذ

تأییذ

 -24اعالم ًظش داٍس دس لالة فشم اسصیاتی پایاى ًاهِ

 -4تىویل ٍ اسائِ فشم دسخَاست تصَیة عٌَاى پایاى ًاهِ (فشم ،)2

اخز وذ ضٌاسایی تشای استاد تَسظ
اداسُ اهَس پایاى ًاهِ ٍ اتالغ آى تِ
داًطىذُ هشتَط دس لالة فشم ضواسُ 1

سد

تأییذ

 -31تْیِ هذاسن صیش:
الف :فشم ّای واهل ضذُ تأییذ اصالحات پایاى ًاهِ (فشم  ٍ )19تأییذ صحافی (فشم )21
ب :تىویل فشم تأییذ تحَیل ًسخِ ّای پایاى ًاهِ (تایذ دٍ عذد CDضاهل ول پایاى ًاهِ دس لالة ٍ Word
Pdfتِ هعاًٍت پژٍّطی ٍ یه عذد  CDتْوشاُ یه ًسخِ چاپی تحَیل وتاتخاًِ ٍ یه ًسخِ چاپی تِ استاد
ساٌّوا تحَیل گشدد.
ج :گشفتي فشم صَست خلسِ دفاع ٍ اص پژٍّص داًطىذُ ٍ تىویل اهضاّای آى
د :گشفتي ته لیست ًوشُ اص پژٍّص داًطىذُ ٍ تىویل اهضاّای آى
ُ :دس صَست اًصشاف اص همالِ :فشم اًصشاف اص همالِ تا اهضای داًطدَ
دس صَست داضتي همالِ :صفحِ اٍل همالِ یا پزیشش همالِ (تٌْا اسن داًطدَ ٍ استاد ساٌّوا (ٍ هطاٍس دس
صَست لضٍم) تاضذ ٍ آدسس تِ دسستی ًَضتِ ضذُ تاضذ ،دس صفحِ اٍل همالِ استاد تأییذ ٍ اهضاء وٌذ وِ
همالِ هستخشج اص سسالِ است)  +فشم تىویل ضذُ تعییي اسصش همالِ  +فشم توذیذ هْلت همالِ (دس
صَستی وِ تیص اص  6هاُ اص دفاع گزضتِ تاضذ).

 -32تْیِ  3سشی وپی اص فشم ّای
"ب ،ج ،د "ُ ،روش ضذُ دس تٌذ 32

 -14تأییذ اساتیذ ساٌّوا ٍ هطاٍس دس ساهاًِ

 -15تأییذ هذیش گشٍُ دس ساهاًِ

 -16تأییذ هالی اٍلیِ دس ساهاًِ
اسائِ اصل فشم ّای
"ج ،د "ُ ،روش ضذُ
دس تٌذ  31تِ:

 -17تأییذ هذیش پژٍّص دس ساهاًِ

 -18اخز وذ پایاى ًاهِ دس ساهاًِ تَسظ اداسُ اهَس
پایاى ًاهِ (خاًن ّاضن ًیا -عثمِ  3ساختواى اداسی)

ّ -33ش  3سشی وپی اص فشم ّای "ب ،ج ،د"ُ ،
روش ضذُ دس تٌذ  32دس دفتش سئیس داًطىذُ تشاتش
اصل ضَد (هْش صًذُ وافی است).
اسائِ ّش سشی وپی تشاتش
اصل ضذُ اص فشم ّای "ب،
ج ،د "ُ ،روش ضذُ دس تٌذ
 31تِ:

اسٌاد داًطگاُ (ساختواى اداسی،
ّوىف ،اتاق ضواسُ )20

 -19اًدام هشاحل پایاى ًاهِ تَسظ داًطدَ
تحت ًظش اساتیذ ساٌّوا ٍ هطاٍس

پژٍّص داًطىذُ ( +فشم
ّای واهل ضذُ تأییذ
اصالحات پایاى ًاهِ (فشم )19
ٍ تأییذ صحافی (فشم ))21

 -20اسائِ هذاسن صیش تِ هذیش گشٍُ تشای پیطٌْاد داٍس (حذالل یه هاُ لثل اص تشگضاسی خلسِ دفاع):
فشم تىویل ضذُ گضاسش پیطشفت واس +فشم اتوام واس (فشم  ،)8فشم تعْذ چاج همالِ (فشم  ،)9فشم
ضشوت دس خلسات دفاع (فشم  ،)10فشم اعالم آهادگی داًطدَ خْت دفاع اص پایاى ًاهِ واسضٌاسی اسضذ
(فشم  ،)11فشم هدَص آهَصضی -هالی دفاع ٍ فشم داٍساى پیطٌْادی (واسضٌاس آهَصش ٍ هالی) (فشم )12
ٍ ً 2سخِ پایاى ًاهِ وِ دس صفحِ عٌَاى تِ تأییذ استاد ساٌّوا سسیذُ تاضذ

داًطدَیاى عضیض الصم است لثل اص دفاع اص پایاى ًاهِ خَد دس سِ خلسِ دفاع ضشوت

اسٌاد داًطىذُ (ّوىف :خاًن
اهَس
هسؤٍل
حویذی
علَم
گشٍُ
داًطدَیاى
اختواعی ٍ آلای هحوذ ًژاد
هسؤٍل اهَس داًطدَیاى گشٍُ
سٍاًطٌاسی است)

آهَصش (عثمِ
ّوىف داًطىذُ)

وٌٌذ.

تشای هطاّذُ تاسیخ دفاع داًطدَیاى هی تَاًیذ تِ سایت داًطىذُ تِ آدسس  http://psy.riau.ac.ir/faهشاخعِ ٍ دس لسوت سشٍیس ّا  ،تاسیخ دفاع داًطدَیاى سا هطاّذُ ًواییذ .حتوا دس سٍص حضَس دس خلسات دفاع فشم ضشوت دس خلسات دفاع (فشم  )10سا ّوشاُ داضتِ تاضیذ.
 * 1خْت ثثت ًام دس سیستن ساهاًِ پایاى ًاهِ ّا تِ تشتیة صیش عول وٌیذ:
 * 4تشای هطاّذُ ًتایح تشسسی عٌاٍیي هی تَاًیذ تِ سایت داًطىذُ تِ آدسس  http://psy.riau.ac.ir/faهشاخعِ ٍ دس لسوت اهَس پژٍّطی ،عٌاٍیي
پشٍپَصال ّای تصَیة ضذُ سا هطاّذُ ًواییذ.

 -1هشاخعِ تِ سایت اصلی داًطگاُ تِ آدسس riau.ac.ir
 -2اًتخاب "ساهاًِ پایاى ًاهِ ّا" اص ًَاس تاالیی
 -3ولیه سٍی "خْت هطاّذُ فایل ساٌّوا ساهاًِ پایاى ًاهِ ّا ایٌدا ولیه ًواییذ"
(ساٌّوای استفادُ اص پَستال پایاى ًاهِ ّا دس ایي لسوت آهذُ است)

 * 5هشاحل تأییذ استاد ساٌّوا ،هذیش گشٍُ ،هذیش پژٍّص ٍ  ...دس ساهاًِ تِ عَس اتَهاتیه اًدام هی گیشد .اگش پشٍسِ تیص اص یه ّفتِ عَل وطیذ ،پیگیشی
ًواییذ.
*6تشای هطاّذُ صهاًثٌذی تطىیل خلسات ضَساّا هی تَاًیذ تِ سایت داًطىذُ تِ آدسس  ،http://psy.riau.ac.ir/faلسوت اهَس پژٍّطی هشاخعِ
ًواییذ .تشای هطاّذُ ًتایح تشسسی پشٍپَصال ّا هی تَاًیذ تِ سایت داًطىذُ تِ آدسس http://psy.riau.ac.ir/faهشاخعِ ٍ دس لسوت اهَس پژٍّطی،
صَست خلسات ضَسای پژٍّطی سا هطاّذُ ًواییذ.

ًىتِ :اگش تا دٍ ّفتِ پس اص ثثت ًام ٌَّص تِ واستاتل خَد دستشسی ًذاضتیذ ،اص عشیك آهَصش پیگیشی وٌیذ.
" * 2هاًذُ ظشفیت س" تِ هعٌی هاًذُ ظشفیت ساٌّوایی است.
 *3خْت داًلَد تواهی فشم ّا هی تَاًیذ تِ عشیك صیش عول وٌیذ:
اًتخاب "ساهاًِ پایاى ًاهِ ّا" دس لسوت ًَاس تاالیی
هشاخعِ تِ سایت داًطگاُ تِ آدسس riau.ac.ir
هطاّذُ فشم ّای واسضٌاسی اسضذ ایٌدا ولیه ًواییذ".

ٍاسد ضذى تِ لیٌه "خْت

 *7تشای دسیافت فشم ّای هشتَط تِ وویتِ اخالق تِ دفتش پژٍّص داًطىذُ هشاخعِ ًواییذ.

