فزآینذ ثبت پایاى ناهه

 ثبت پزٍپَسال داًطجَ درگزٍُ آهَسضی ٍ ارسبل یک ًسخِ اس صَرتجلسِ ضَرای گزٍُ بِ دٍرُ ضببًِ دریبفت فزم ثبت پبیبى ًبهِ اس سبیت داًطکذُ تَسط داًطجَ ٍ تکویل آى ارائِ فزم تکویل ضذُ بِ دبیزخبًِ ضببًِ ٍ دریبفت کذ ثبت پبیبى ًبهِ ٍرٍد اطالػبت پبیبى ًبهِ تَسط داضجَ در سبهبًِ پژٍّطیبر تحَیل فزم تکویل ضذُ بب ضوبرُ ثبت ٍیک ًسخِ اس پزٍپَسال بِ کبرضٌبس هزبَطِ -صذٍر ابالؽ اسبتیذ راٌّوب ٍهطبٍر تَسط کبرضٌبس آهَسش

فزآینذ اصالح پایاى ناهه

 اػالم اصالحبت السم پبیبى ًبهِ درجلسِ دفبع تَسط اسبتیذ هطبٍر ٍداٍر اًجبم اصالحبت تَسط داًطجَ هطببق خَاست ّزیک اس اسبتیذ هطبٍر ٍداٍر بب ًظز استبد راٌّوب تکویل اصالحبت ٍدریبفت فزم اصالح پبیبى ًبهِ اسسبیت داًطکذُ ٍتکویل آى ارائِ فزم تکویل ضذُ بِ استبد راٌّوب ٍهذیزگزٍُ ٍگزفتي تبییذ آًْب صحبفی پبیبى ًبهِ هطببق فزهت ٍاحذ داضٌگبُ ٍارائِ یک جلذ بِ اسبتیذ راٌّوب ٍهطبٍر ٍداٍر ارائِ فزم اصالح پبیبى ًبهِ تکویل ضذُ بِ ّوزاُ یک جلذ پبیبى ًبهِ ٍ CDآى بِ ّورزاُ acceptanceهقبلِ بِ هسئَل آهَسش جْت دریبفت ًوزُ ًْبیی پبیبى ًبهِ

فزآینذ بزگشاري جلسه دفاع اسپایاى ناهه هقطع كارشناسي ارشذ

 ارائِ فزم اجبسُ دفبع تکویل ضذُ تَسط داًطجَ بِ هسئَل آهَسش ارجبع فزم اجبسُ دفبع بِ کبرضٌبس هزبَطِ رسرٍ هکبى دفبع تَسط داًطجَ تْیِ دػَت ًبهِ ّبی اسبتیذ راٌّوب ٍهطبٍر ٍداٍراى تَسط کبرضٌبس تْیِ صَرتجلسِ دفبع ٍفزهْبی اػالم ًوزُ تَسط کبرضٌبس حضَر کبرضٌبس درسهبى دفبع بِ ّوزاُ فزهْبی تکویل ضذُ درجلسِ دفبع گزفتي اهضب اسبتیذ حبضز درجلسِ جوغ آٍری ًوزات دادُ ضذُ تَسط ّزیک اساسبتیذ درپبیبى دفبع -تحَیل کلیِ صَرتجلسبت بِ هسئَل آهَسش

فزآینذ پزداخت  02درصذ نهایي قزارداد پایاى ناهه

 تْیِ فزم  20درصذ آخز قزارداد پبیبى ًبهِ تَسط کبرضٌبس ضویوِ ًوَدى فزم صَرتجلسِ بزگشار ی جلسِ دفبع تحَیل ّزدٍفزم بِ استبد راٌّوبی داًطجَ تکویل تَسط استبد راٌّوب ٍارائِ بِ رئیس دٍرُ ضببًِ جْت تبییذ ایطبى ارجبع فزهْبی تکویل ضذُ بِ حسببذاری جْت پزداخت تَسط رئیس دٍرُ ضببًِ -بزرسی ٍپزداخت تَسط حسببذاری داًطکذُ

فزآینذ عقذ قزارداد پایاى ناهه وواریش 02درصذ اولیه
 دریبفت فزم ثبت پبیبى ًبهِ کِ درآى ػٌَاى پبیبى ًبهِ ٍاسبهی اسبتیذ راٌّوب ٍهطبٍر داًطجَ درآىهصَة گزدیذُ است تَسط کبرضٌبس هزبَطِ
 تْیِ فزهْبی قزارداد پبیبى ًبهِ ٍ پیَست کپی فزم ثبت پبیبى ًبهِ تَسط کبرضٌبس ٍتحَیل بِ استبدراٌّوبی اٍل
 تکویل فزهْب تَسط استبد راٌّوبی اٍل ٍ ارسبل بِ دفتز ریبست دٍرُ ضببًِ جْت تبییذ ایطبى تبییذ ًْبیی ریبست دٍرُ ضببًِ ٍارسبل فزهْب بِ حسببذاری جْت ػقذ قزارداد -بزرسی ٍتٌظین قزارداد درحسببذاری ٍپزداخت  00درصذ اٍلیِ قزارداد

فزآینذ ارسال یك نسخه پایاى ناهه دانشجویاى به كتابخانه دانشكذه هزبوطه

 تحَیل پبیبى ًبهِ ٍCDداًطجَیبًی کِ جْت تسَیِ حسبة هزاجؼِ هیکٌٌذ تَسط داًطجَ بِ کبرضٌبسهزبَطِ
 تْیِ پیص ًَیس ارسبل پبیبى ًبهِ بِ کتببخبًِ داًطکذُ تَسط کبرضٌبس ٍارسبل بِ هسئَل آهَسش بزرسی ٍارسبل پیص ًَیس تَسط هسئَل آهَسش بِ رئیس دٍرُ ضببًِ تبییذ ٍاهضب تَسط رئیس دٍرُ ضببًِ دریبفت ًبهِ تَسط هؼبًٍت پژٍّطی داًطکذُ -ارسبل فیشیکی پبیبى ًبهِ بِ ّوزاُ پزیٌت ًبهِ تَسط کبرضٌبس بِ کتببخبًِ داًطکذُ

فزآینذ صذور هعزفي ناهه بزاي جوع آوري اطالعات درسهینه پایاى ناهه

 ارائِ درخَاست کتبی داًطجَ بب تبییذ استبد راٌّوب بِ هسئَل آهَسش ارجبع هسئَل آهَسش بِ کبرضٌبس هزبَطِ تْیِ پیص ًَیس هؼزفی ًبهِ تَسط کبرضٌبس هزبَطِ بزرسی ٍارسبل تَسط هسئَل آهَسش اهضبء رئیس دٍرُ ضببًِ -پزیٌت تَسط دبیزخبًِ ٍتحَیل بِ داًطجَ

فزآینذ صذور دعوتناهه اساتیذ راهنوا وهشاور وداور جلسه دفاع

 دریبفت فزم تکویل ضذُ اجبسُ دفبع داًطجَ تَسط کبرضٌبس ّوبٌّگی هکبى دفبع تَسط داًطجَ تْیِ پیص ًَیس دػَت ًبهِ تَسط کبرضٌبس ٍارسبل بِ هسئَل آهَسش بزرسی ٍارجبع تَسط هسئَل آهَسش بِ رئیس دٍرُ ضببًِ اهضبء تَسط رئیس دٍرُ ضببًِ -پزیٌت ٍتحَیل ًبهِ ّب بِ داًطجَ تَسط دبیزخبًِ

فزآینذ صذور ابالغ اساتیذ هشاور وراهنواي پایاى ناهه ها

 دریبفت فزم ثبت پبیبى ًبهِ کِ درآى ػٌَاى پبیبى ًبهِ داًطجَ ٍاسبهی اسبتیذ راٌّوب ٍهطبٍر ٍی هصَةگزدیذُ است تَسط کبرضٌبس
 تْیِ پیص ًَیس ابالؽ تَسط کبرضٌبس ٍارسبل بِ هسئَل آهَسش بزرسی ٍارسبل بِ رئیس دٍرُ ضببًِ تَسط هسئَل آهَسش اهضبء رئیس دٍرُ ضببًِ -پزیٌت ٍارسبل تَسط دبیزخبًِ

فزآینذ اخذ فزصت ارفاقي (تزم هفتن) بزاي دانشجویاى كارشناسي ارشذ

 درخَاست کتبی داًطجَ بِ هذیزگزٍُ ببتبییذ استبد راٌّوب تبییذ هذیزگزٍُ ٍارسبل بزای رئیس دٍرُ ضببًِ ارجبع درخَاست بِ کبرضٌبس هزبَطِ تْیِ ٍتکویل پیص ًَیس فزم هخصَظ ٍ ارسبل بِ هسئَل آهَسش بزرسی ٍارسبل تَسط هسئَل آهَسش بِ رئیس دٍرُ ضببًِ اهضبء رئیس دٍرُ ضببًٍِ -صَل ًبهِ تَسط آهَسش تحصیالت تکویلی داًطگبُ

فزآینذ صذور اخطار بزاي دانشجویاني كه بزاساس اطالع رساني گزوه،پزوپوسال
خود را به هوقع به گزوه ارائه نذاده انذ

 دریبفت ًبهِ هذیزگزٍُ تَسط رئیس دٍرُ ضببًِ ارجبع بِ کبرضٌبس هزبَطِ تْیِ پیص ًَیس اخطبر تَسط کبرضٌبس ٍارسبل بِ هسئَل آهَسش بزرسی ٍارسبل بِ رئیس دٍرُ ضببًِ تَسط هسئَل آهَسش اهضبء رئیس دٍرُ ضببًِ -پزیٌت ٍ ارسبل تَسط دبیزخبًِ

فزآینذ صذور اخطاریه بزاي ارائه گشارش سه هاهه انجام رونذ پایاى ناهه

 بزرسی ٍآهبدُ کزدى لیست داًطجَیبًی کِ درسهبى هقزر گشارش سِ هبِّ خَد راارائِ ًذادُ اًذ تْیِ پیص ًَیس ًبهِ تَسط کبرضٌبس ٍارسبل بِ هسئَل آهَسش بزرسی ٍارجبع بِ رئیس دٍرُ ضببًِ تَسط هسئَل آهَسش اهضبء رئیس دٍرُ ضببًِ -پزیٌت ٍارسبل تَسط دبیزخبًِ

فزآینذ اخطار به دانشجویي كه در نیوسال جاري جهت ثبت نام و انتخاب واحذ
هزاجعه نذاشته است(هز دوهفته یكبار تكزار تا سه بار)

 بزرسی لیست داًطجَیبى اًتخبة ٍاحذ ًکزدُ تَسط کبرضٌبس بؼذ اس حذف ٍ اضبفِ تْیِ پیص ًَیس اخطبر بِ داًطجَیبى ػذم هزاجؼِ ٍ ارسبل بِ هسئَل آهَسش بزرسی ٍ تبئیذ ٍ ارجبع بِ رئیس دٍرُ ضببًِ تَسط هسئَل آهَسش تبئیذ ٍ اهضبء ًْبیی تَسط رئیس دٍرُ ضببًِ ارسبل رًٍَضت بِ آهَسش داًطگبُ -پزیٌت ًبهِ تَسط دبیزخبًِ ٍ ارسبل بِ آدرس داًطجَ

