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، واحد پايان نامه را در سيستم آموزش و به واحد 48ابتدا پس از گذراندن حداقل موظف است دانشجو 

تا دو ماه پس از اخذ واحد موظف است انشجو دهمراه ساير دروس در موعد انتخاب واحد اخذ مي نمايد. 

 پايان نامه مراحل ثبت عنوان پايان نامه خود را در مديريت پژوهش به طريق زير به انجام رساند.

را از سايت دانشكده به آدرس  "پيشنهاد عنوان پايان نامه کارشناسيفرم "دانشجو  -1

www.catc.ac.ir  و ازTab  دانلود نموده و  دانشجويي پايان نامهثبت نام  قسمت يپژوهشامور

، پرينت ی فايل الكترونيكي فرم اقدام نمايد و عالوه بر ارائه پايان نامهفرم درخواست نسبت به تكميل 

فايل الكترونيكي فرم  پژوهش تحويل نمايد. را نيز به کارشناساستاد راهنما  شده توسط امضاءفرم 

 کارشناس پژوهش گردد. يا فلش تحويل( etemadi@catc.ac.irتواند از طريق ايميل ) مي

 ،گروه آموزشي مربوطهمدير پژوهش و مدير توسط عنوان پيشنهادی پايان نامهييد أدر صورت ت -2

تواند جهت آگاهي از ثبت يا عدم ثبت عنوان پايان نامه با  دانشجو ميجو ثبت مي شود. دانش نامه پايان

 .چک نمايد آن را ها کاربری خود وارد سيستم آموزشي ناد شده و در قسمت مديريت نيمسالاطالعات 

از تاريخ ثبت عنوان پايان نامه در مديريت پژوهش ماه  6 ماه و حداکثر3 گذشت حداقلپس ازدانشجو  -3

سهولت جهت  .دفاع نمايد خود را ارائه و از آن، پايان نامه آئين نگارشدستور العمل  مطابقمي تواند 

کار دانشجويان محترم قالبي متناسب با آيين نگارش تهيه شده و در سايت قرار گرفته تا بتوانند متن 

 خود را در آن تايپ نمايند.

که خود را  پايان نامه  wordزماني که دانشجو آماده دفاع شد بايد به پژوهش مراجعه کرده و فايل  -4

تحويل کارشناس پژوهش دهد تا از لحاظ نگارشي و بصورت يک پارچه و در يک فايل تهيه شده است، 

ممهور شده فرم ييد، أبراساس فرم چک ليست موجود در پژوهش بررسي گردد و در صورت ت

را از کارشناس پژوهش دريافت و با استاد راهنما، استاد ممتحن و اتاق آمار جلسه پيش از دفاع  صورت

روز و تاريخ و مكان دفاع انجام دهد و و  مشخص شدن استاد ممتحنهماهنگي های الزم را جهت 

را دريافت و  پايان نامهفرم جلسه دفاع از و  فرم را به پژوهش عودت دهد، حداقل يک روز قبل از دفاع

 .نصب نمايدجهت اطالع دانشجويان و سايرين در برد دانشكده 

دانشجو ملزم است در تاريخ و زمان و مكان تعيين شده با حضور استاد راهنما، استاد ممتحن و  -5

 خود دفاع نمايد. ی پايان نامهکارشناس پژوهش با استفاده از فايل پاورپوينت که آماده نموده است از 

دارای  CDيک  پايان نامه صحافي شده خود را بعالوه، روز پس از دفاع 10حداکثر است ملزم دانشجو  -6

مي باشد، به کارشناس پژوهش  PDF، يک فايل پاورپوينت و يک فايل word  که شامل يک فايللفاف 

 تحويل دهد تا نمره وی به آموزش ارسال گردد.
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