
 نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی ربع رشیدشرایط آماده سازی پروپوزال و دفاع از پایان

 تکویل فشم الف جْت اسائِ تِ شَسای تحظیالت تکویلی هَسسِ

 پشٍپَصالب  فشم تکویل

  پشٍپَصال دفاعیِ جلسِ دس طشح جْت ًاهِپایاى اهَس تِ پشٍپَصال اسائِ

 پشٍپَصال اص دفاع ٍقت تعییي
ٍ تحظیالت تکویلی  داٍس اساتیذ ایویل تِ ٍ هشخظات کاهل پشٍپَصال wordفایل  ّا ٍاسسال ًاهِپایاى اداسُ تِ  تحَیل ٍ پشٍپَصال سشی 3 کپی) 

raberashidi.ins@gmail.com)  

  ًاهِپایاى  ششٍع جْت اقذام تاییذ دسطَست ٍ پشٍپَصال اص دفاع

 (ًاهِپایاى اهَس تِ هاِّ سِ کاس گضاسش اسسال)ًاهِپایاى آصهایشگاّی عولیات

 ًاهِپایاى اص دفاع هشاحل
  (هشاٍس ٍ ساٌّوا اساتیذ تَسط دفاع هجَص فشم اسسال ٍ تکویل) 

 55)حذاقل  ًاهِ تَسط تحظیالت تکویلیٍ تأییذ پایاىًاهِ پایاى اهَسًاهِ تِ تحَیل تأییذیِ سعایت فشهت ًگاسش پایاى

 سٍص قثل اص دفاع(

 ًاهِپایاى اص دفاع صهاى ًوَدى هشخض
کپی -3کپی کاست هلی -2حساب تاًک طادسات  شواسُ-5ی اساتیذ هحتشم؛ هذاسک الصم جْت پشداخت حق الضحوِ )شاهل:تزکش: الصم است کلیِ 

 .ًوایٌذتحَیل کاسشٌاس آهَصشی تحظیالت تکویلی آخشیي حکن کاسگضیٌی یا آخشیي هذسک تحظیلی( سا تِ 

 دفاع جلسِ تشای دفاعیِ طَستجلسِ ٍتٌظین هَسسِ سایت ٍ دستاتلَاعالًات آگْی ًظة طَست تِ سساًی اطالع

   ًاهِپایاى اص دفاع
 .ًاهِ قشاس گیشدًاهِ تِ طَست تایپ شذُ دس سِ سشی دس جلسِ دفاع دس اختیاس اهَس پایاىتزکش: الصم تِ رکش است فشم طَستجلسِ دفاع اص پایاى

 ًاهِ تَسط تحظیالت تکویلیًاهِ ٍ تأییذ پایاىپایاى اهَستِ  اطالحیِ اساتیذ داٍس تأییذیِ تحَیل

 هَسسِ دستَسالعول طثق ًاهِپایاى طحافی
 ًاهِ تِ عول آٍسًذ.ّای الصم سا تا کاسشٌاس پایاىًاهِ، ّواٌّگیالصم است داًشجَیاى هحتشم جْت طحافی پایاى تزکش:

هاُ تعذ اص دفاع 6حذاکثش تا  ،ًاهِتکویل فشم تحَیل پایاى



 نامهموارد قابل توجه دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای انجام پایان

 

اص  تاییذ ٍصاست علیَم داًشیجَیاى    تحظییالت تکویلیی  آییي ًاهِ  27هادُ  ( طثق5

سیاصی  تیش اسیاس شیشایط آهیادُ    ًسثت تِ تْیِ ٍ تکویل پشٍپَصال  دٍماتتذای تشم 

 اقذام ًوایٌذ. ّاپشٍپَصال

تَدُ کِ دس طَست تایییذ شیَسای هیَاسد     4( هذت صهاى دفاع داًشجَیاى تا تشم 2

 د.توذیذ گشد 5تا آخش تشم  ذًتَاهی خاص

داسًذ تا هقیاالت خیَد سا   هاُ فشطت  6(پس اص دفاع داًشجَیاى حذاکثش تِ هذت 3

ًاهیِ تحَییل   ًاهِ ٍ تسَیِ حساب تا هَسسِ تِ اهَس پاییاى ی پایاىجْت دسج ًوشُ

 دٌّذ.

هیاُ    6هیذت   جْت اسائِ هقالِ تاًاهِ ًوشُ اص پایاىالصم تزکش است کِ یک ًٍین  (4

 .دشیتعلق گتَاًذ هی تعذ اص دفاع

 ّای داًشجَیاى قشاسگیشد.پشًٍذُدس  تکویل ٍ ّای سِ هاِّ تایذ هشتثاًگضاسش (5

آدسس ایٌتشًتیی  ّای هَسد ًیاص سا اص تَاًٌذ فشمداًشجَیاى تحظیالت تکویلی هی (6

http://raberashidi.ac.ir/Pages.aspx?id=25 تْیِ ًوایٌذ. 

ًاهِ داًشجَیاى عضیض هَظف ( تشای جلَگیشی اص تشٍص ّش گًَِ خطا دس تٌظین پایاى7

ًاهیِ سا  پاییاى اهَس ًاهِ قثل ٍ تعذ اص طحافی تائیذیِ ىهت پایاّستٌذ جْت کٌتشل فش

 دسیافت ًوایٌذ.

 ًاهِ هَسسِپایاىاهَس 


