
دانشجویان تحصیالت تکمیلی فرآیند انتخاب استاد راهنما، تدوین موضوع و تدوین پروپزال  

 گام  عنوان توضیحات و فرم ها

فرم تعیین انتخاب استاد راهنما را که در لینک زیر آمده است تکمیل و تحویل  گروه،مدیر و پس از اعالم 2جو در ترم دانش
 مدیرگروه می نماید:

https://www.uok.ac.ir/fa/faculties/humanities/departments/business-
management/files.aspx 

انتخاب استاد 
 راهنما

1گام   

با همکاری استاد راهنما تکمیل  را که در لینک زیر آمده استفرم انتخاب موضوع،  ،دانشجو پس از گام یک و در ترم دوم 
 و تحویل مدیرگروه می نمایند:

https://www.uok.ac.ir/fa/faculties/humanities/departments/business-
management/files.aspx 

انتخاب موضوع 
 و حوزه کلی 

  2گام 
 

طرح  توسط استاد راهنما به تدوین پروپزال طبق فرم های ذیل اقدام می کند و در جلسه گروه آن را 2دانشجو پس از گام 
کند: می  

https://www.uok.ac.ir/fa/faculties/humanities/vc-education.aspx 

تدوین پروپزال 
طرح در و 

 شورای گروه 

 
  3گام 

 

را به  گریدر سامانه گلستان آپلود کنند، موارد د کپارچهی لیفا کیرا در  زیرموارد ، دانشجویان در صورت تصویب پروپزال
 .پروپزال قرار دهند یانیعنوان ضمائم در صفحات پا

 اصالح شده و تایید شده شورای گروه پروپزال .1

 امضاشده تعهدنامه .2

 و امضا شده  شده دییتا ستیچک ل .3

 توسط استاد راهنما(( همانندجو .4

 )توسط دانشجو( رانداکیا .5

 ستیل تصویر یا و پروپزال  هیته نینظرات استاد راهنما و مشاور در ح ری: تصودیاسات یصفحه نظرات اصالح .6
 نظرات استادان گروه در جلسه گروه

 .ردیقرار گ لیفا کیموارد فوق  در  تمام

 بیتصو 
پروپزال و 

در  یبارگذار
گلستان تیسا  

 
 
 

4گام    
 
 

 گزارش پیشرفت پایان نامه را ارائه دهد: انشجو هر دوماه یکبار طبق فرم زیرد

https://www.uok.ac.ir/fa/faculties/humanities/departments/business-
management/files.aspx 

گزارش 
 انیپا شرفتیپ

 نامه

5گام   
 

ماه از زمان تصویب پروپزال  6دانشجو پس از تایید استاد راهنما درخواست دفاع را در سیستم گلستان پس از گذشت حداقل 

پایان نامه و نسخه همانندجو پایان نامه )توسط استاد راهنما( را در  PDFالزم به ذکر  دانشجو می بایست فایل  ، خواهد داد.
 ام درخواست آپلود نماید.سایت گلستان در هنگ

درخواست 
 دفاع 

6گام   

دانشجو  هماهنگی های الزم با استاد راهنما، استاد مشاور، استادان داور ، استاد ناظر و مدیرگروه برای برگزاری جلسه دفاع 
 ارائه دهد.روز قبل از دفاع  10را انجام دهد و نسخه الکترونیکی یا فیزیکی پایان نامه را به استادان داور حداقل 

7گام  دفاع  

نسخه نهایی پایان نامه را تدوین می   ،دانشجو طبق شیوه نامه نگارش پایان نامه و دستورالعمل های مرتبط در لینک زیر
 کند و به تایید استادان راهنما، مشاور، داور ، مدیرگروه و معاون آموزشی می رساند:

 

https://www.uok.ac.ir/fa/faculties/humanities/vc-education.aspx 
 

تدوین نسخه 
نهایی پایان 

 نامه

8گام    
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