
 

 کارشناسی ارشد تخصیص استاد راهنمای پایان نامه فرآیند 

 ارشد

تخصیص استاد  هایفرم،  ¹دانشجوی واجد شرایط اخذ پایان نامه

اخذ و پس از  ²یت پردیسرا از سا و تاییدیه استاد راهنما راهنما

می دهد. پردیس تحویل دفتر تحصیالت تکمیلی راتکمیل آن  

 آموزشی و  شورایدرخواست دانشجو در 

 تحصیالت تکمیلی پردیس تایید نمی گردد.

و آموزشی گروه مدیر پس از تایید پروپوزال انگلیسی توسط 

دانشجو می باید  آن به دفتر تحصیالت تکمیلی پردیسارجاع 

ثبت و   eduپروپوزال فارسی خود را در سامانه آموزشی شریف

 .آنرا برای استاد راهنمای خود ارسال کند

به  eduنام استاد راهنما در سامانه آموزشی شریف 

 دانشجو تخصیص داده می شود. دانشجو می باید بالفاصله

به  انگلیسی پایان نامه فارسی و تحویل پروپوزالنسبت به 

 به را آن اقدام وتاییدیه مکتوب از استاد راهنما  همراه

 . تحویل نمایدگروه آموزشی خود  مدیر

آیین  شرایط دانشجو را از نظر آموزشی، کمیلیتحصیالت تکارشناس 

بررسی  ، ظرفیت استاد راهنمای درخواستینامه ها و مقررات مربوطه

مراه نسخه ای از کارنامه دانشجو، فرم را ه و در صورت تایید به نموده

ارسال می نماید. شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیسبرای   

 دانشجو واجد شرایط :. 1

 پژوهشی )با پایان نامه( باشد.-شیوه ی تحصیلی دانشجو آموزشی -

 مستندات کامل در پرونده او موجود باشد.پژوهشی -از آموزشی به آموزشی ،تحصیلی دانشجودرصورت تغییر شیوه -

نیمسال سوم تحصیلی در شروع تا قبل از می باید تعریف پایان نامه مطابق آیین نامه دانشگاه صنعتی شریف، )دانشجو بدون مشکل باشد. ،از بابت سنوات تحصیلی-

 (انجام شده باشد. eduسامانه آموزشی شریف 

 .را کلیک کنید اینجامی توانید ا و... فرمهای تخصیص استاد راهنما، تاییدیه استاد راهنمبرای دریافت . 2

 ( تماس بگیرید.349. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با خانم رستم نژاد، کارشناس تحصیالت تکمیلی پردیس )داخلی 3

آموزشی و درخواست دانشجو در شورای 

 می گردد. تاییدتحصیالت تکمیلی پردیس 

پس از تایید استاد راهنما+کارشناس تحصیالت تکمیلی 

دانشکده+ معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده+کارشناس 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه+مدیر تحصیالت تکمیلی 

به اخذ درس پایان نامه کارشناسی  مجازدانشگاه، دانشجو 

 خواهد شد.  eduارشد در سامانه آموزشی شریف

  تذکر مهم:

با دانشجججو می باشججد. بدیهی گردش کار فوق پیگیری تمامی مراحل 

منتج به وق ه تحصججیلی شججده و  این فرآیند سججه گرگونه وق ه در  

 ³تبعات آموزشی و مالی خواگد داشه.
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