فزایىذ دفاع اس پایان وامٍ َای ارضذ  /مؤسسٍ آمًسش عالی امیه فًالدضُز
گزيٌ  /استاد راَىما

داوطدً

فزم پیطىُاد مًضًع ي استاد راَىما در
آغاس تزم سًم تحصیلی
داوطدًیان رضتٍ مذیزیت پیطىُاد
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ضزيع

تطکیل خلسٍ گزيٌ ي
بزرسی مًضًع
پیطىُادی

آمًسش تحصیالت تکمیلی

تعییه استاد راَىما تًسظ
ضًرای گزيٌ ي اعالع
رساوی بٍ استاد محتزم
راَىما

معايوت پژيَص

معزفی استاد راَىما بٍ معايوت پژيَص

اعالع رساوی بٍ داوطدً اس
عزیق ساماوٍ ي درج در
پزيوذٌ

عذم تإییذ مًضًع ي پیطىُاد مًضًع خذیذ
تًسظ داوطدً

ابالغ بٍ داوطدً بزای تُیٍ پیطىُادیٍ
)پزيپًسال(

 #حذاکثز تا یک
ماٌ پس اس تإییذ
مًضًع

تُیٍ پیطىُادیٍ

بزرسی پیطىُادیٍ تًسظ گزيٌ

درج در پزيوذٌ داوطدً

تُیٍ ضىاسٍ ایزان داک

تإییذ معايوت ِپژيَص ي اخذ کذ خلسٍ دفاع

 #ضزکت داوطدً در
 3خلسٍ دفاعیٍ ي
تُیٍ مذارک السم
 #ضزکت در کارگاٌ
َای مقالٍ وًیسی ي
SPSS

تُیٍ گشارش پیطزفت پایان
وامٍ  +فزم تأییذ ريایی
پزسطىامٍ

 #کاروامٍ تحصیلی

)قابل تُیٍ اس آمًسش داوطکذٌ(

اعالم آمادگی بزای دفاع با دٌ ضزط
السم

 #فزم اعالم ومزٌ
)قابل تُیٍ اس آمًسش داوطکذٌ(

تُیٍ  3وسخٍ پایان وامٍ بزای دايران ي
استاد راَىما بٍ صًرت سیمی ضذٌ ي
تحًیل بٍ آمًسش تحصیالت تکمیلی

بزرسی در ضًرای گزيٌ ي تعییه
استادان داير داخلی ي خارخی

تعییه استاد واظز خلسٍ دفاع

بزای تحًیل بٍ دايران

تطکلیل خلسٍ دفاعیٍ با حضًر دايران ،استاد
راَىما ي واظز

تکمیل صًرت خلسٍ دفاع تًسظ واظز

تکمیل فزم تعُذ
اصالت پایان وامٍ

اودام اصالحات مًرد ویاس

تکمیل فزم تاییذ اصالحات تًسظ دايران

یک وسخٍ اس صًرت
خلسٍ دفاع

بایگاوی

ارایٍ یک وسخٍ بٍ آمًسش تحصیالت تکمیلی

تکمیل فزم تعُذ استاد
راَىما ي داوطدً در
اوتطار وتایح

بزرسی ي کىتزل لًح فطزدٌ )(CD
پایان وامٍ تًسظ کارضىاس پژيَص

تُیٍ سٍ وسخٍ صحافی
ضذٌ اس پایان وامٍ

تحًیل یک وسخٍ اس پایان وامٍ بٍ
آمًسش تحصیالت تکمیلی
تحًیل یک وسخٍ اس پایان وامٍ بٍ
استاد محتزم راَىما
تحًیل یک وسخٍ اس پایان وامٍ بٍ کتابخاوٍ
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