فرآیند تصویب پروپوزال تا دفاع از پایان نامه در سامانه IUMS
ارسال پیشرفت پایان نامه ( اختیاری)

برای ورود به سامانه آموزشی IUMS

و در صورت تکمیل پایان نامه و آمادگی دفاع ،بارگذاری

: iums.khatam.ac.irآدرس سایت

پایان نامه (مقاله در صورت وجود) در سامانه

وارد کردن نام کاربری و رمز عبور
(در اولین ورود و یا فراموشی رمز عبور،به جای نام کاربری

و ثبت همانندجویی (زیر30درصد)

کدملی را وارد نموده و سپس بازیابی رمز عبور را انجام

توسط دانشجو

دهید)

در گوشه سمت راست باال روی منوی دسترسی یک بار کلیک نموده:

خیر

تایید توسط

مدیریت آموزش  :مدیریت امورپایان نامه  :تعیین استاد راهنما

 -1استاد راهنمای همکار (در صورت وجود)

(درصورت وجود راهنمای همکار:درسطرپایین استاد راهنما
عالمت  +را زده و نام ایشان را انتخاب نمایید)

 -2استاد راهنما
(در صورت تایید برای دفاع درج %100

توسط دانشجو

توسط استاد راهنما الزامی است)

بلی
صدور
مجوز دفاع

در غیر اینصورت
وارد مرحله دفاع
نخواهد شد

خیر

تایید توسط
 -1استاد راهنما
 -2استاد راهنمای همکار(در صورت وجود)

عدم تایید و

تایید توسط

نیاز به ویرایش

بلی

کارشناس پژوهش

بارگذاری  -1پیشینه پژوهش ایرانداک  -2پروپوزال
بلی

وگزینه ثبت و ارسال توسط دانشجو

بررسی وضعیت تحصیلی ،مشروطی ..و
تعیین داور و ثبت نمره مقاله در سامانه (درصورت وجود)
و صدور مجوز نهایی دفاع از پایان نامه

توسط مدیر گروه

تایید توسط

خیر

 -1استاد راهنمای همکار(در صورت وجود)

عدم تایید و
تایید توسط مدیرگروه

 -2استاد راهنما

نیاز به ویرایش

درIUMS

تاریخ تصویب
پروپوزال در این
مرحله قطعی میشود.

بلی
خیر

 -1دریافت فرم تعیین زمان ازکارتابل جاری

تایید و تصویب توسط

مدیرگروه درIUMS

 -2تکمیل فرم و بارگذاری (پس از هماهنگی زمان دفاع با اساتید)

توسط دانشجو در IUMS

دانشجو حداقل  6ماه

(حداقل یک هفته قبل از دفاع)

پس از این تاریخ

بلی

امکان انجام دفاع را
خواهد داشت

ثبت پروپوزال در ایرانداک و ارسال کدرهگیری آن

تعیین زمان و مکان قطعی جلسه دفاع در سامانه طبق فرم فوق

درIUMS

توسط کارشناس پژوهش

توسط دانشجو

راهنما
دانشجو
مدیر گروه
استاد راهنما
پژوهش

برگزاری
جلسه دفاع

بلی

خیر
تایید توسط
کارشناس پژوهش

پژوهش

