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مجموعه مقررات و دستور العمل اجرایی پایان نامه   

  کارشناسی ارشد

  

  

  

  

  
  

هاي کارشناسی ارشد، دستورالعمل اجرایی به شرح ذیل  نامه هاي مربوط به پایان دهی روند انجام مراحل مختلف اجرایی پروژه  به منظور سامان

  ارایه می گردد.
  

  مشاور . تعیین استاد راهنما و1ماده 
  )1فرم شماره استادراهنماي اصلی که در نیم سال سوم تحصیل از بین اعضاي هیات علمی گروه / بخش مربوط انتخاب شود. ( 1-1

  .باشددر رشته مربوطه  استادیاري مرتبه حداقل با دکترا مدرك داراي باید راهنما استاد.1 بصرهت

تعیین ظرفیت مجاز با توجه به تعداد دانشجو و اساتید واجد شرایط و با  .باشد داشته را دانشجو پذیرش مجاز ظرفیت باید راهنما استاد. 2 تبصره

  قابل اجرا خواهد بودموسسه تعیین و پس از تایید شوراي تحصیالت تکمیلی گروه مربوطه لحاظ رتبه علمی توسط کمیته تحصیالت تکمیلی 

ضروري تشخیص داده شود، استاد راهنماي گروه  کمیته تحصیالت تکمیلیه و ر موارد خاص که وجود استاد راهنماي دوم به تایید گرود 1-2

  در راهنمایی پایان نامه معرفی خواهد شد. ٪50به پیشنهاد استاد راهنماي اول و با سهم مشارکت دوم 

گروه  کمیته تحصیالت تکمیلی تأیید از پس و راهنما استاد پیشنهاد به مشاور استاد یک حداکثر راهنما، استاد تشخیص به لزوم صورت رد 1-3

  .شود می تعیین مربوطه

  .شد نخواهد انتخاب نامه پایان براي مشاور استاد دیگر گردد انتخاب نامه پایان براي دوم راهنماي استاد خاص موارد در صورتیکه در. 3 تبصره

  . باشدبا حداقل مرتبه استادیاري  دکترا مدرك داراي باید مشاور استاد: 4 تبصره

 با صنعت، کارشناسان از یا و مربی ي بامرتبه عالی آموزش مؤسسات و مراکز متخصصان از تواند می مشاور استاد ویژه، شرایط در. 5 تبصره

  .شود انتخابارشد  کارشناسی مدرك حداقل با و تخصصی کار ي سابقه سال ده ي تجربه
  

  تحقیقنامه و تکمیل فرم پیشنهاد  پایان موضوع صویبت. 2ماده 
  )2 شماره فرم(  نماید. می تکمیل پیشنهاد تحقیق را فرم وي هدایت و کمک با انتخاب و راهنما استاد موافقت با را نامه پایان موضوع دانشجو 2-1

کمیته  در تصویب براي تحصیلی سوم سال نیم شروع از پس ماه یک تا حداکثر نامه را پایان تصویب پیشنهاد تحقیق فرم باید دانشجو 2-2

  .است دانشجو ي عهده بر تاخیر این عواقب صورت، این غیر در. دهد ارائه گروه مدیر به گروه،تحصیالت تکمیلی 

  .شود می انجام موافق رأي سه حداقل با آرا اکثریت تأیید با وگروه  کمیته تحصیالت تکمیلی در(پروپوزال)  طرح تحقیق نهایی تصویب 2-3

  موسسه رسیده باشد.شوراي تحصیالت تکمیلی شروع نیم سال چهارم به تصویب نهایی  نهایتا تا پایان نیم سال سوم یا: طرح تحقیق باید 6 تبصره

 شوراي ي جلسه اولین در موسسه جاري مقررات با تطبیق از پس کمیته تحصیالت تکمیلی گروه در شده صویبپیشنهاد تحقیق ت 2-4

  .کند می صادرآموزشی و تحصیالت تکمیلی  معاون را همربوط احکام و شودمی  ثبت صورتجلسه در و طرحتحصیالت تکمیلی موسسه 



  

  نامه پایان اجراي -3 ماده
 محسوب پژوهش شروع زمان تحصیالت تکمیلی موسسه،شوراي  در(پروپوزال) و فرم پیشنهاد تحقیق  نامه پایان موضوع تأیید زمان 3-1

  .شود می

به  گروه مدیر تأیید از پس و تهیه راهنما استاد نظر زیر را ماهه سه گزارش فرم بار یک ماه سه هر تحقیق پایان تا است موظف دانشجو. 3-2

  ).3فرم شماره تحویل نماید (جهت درج در پرونده دانشجو گروه آموزشی مربوطه 

  
  نامه پایان نگارش-4 ماده

تنظیم گردد ها  هاي کارشناسی ارشد کلیه رشته نامه پایان نگارش راهنماي نسخه آخرین اساس بر و فارسی زبان به باید نامه پایان نگارش  4-1

  (راهنماي نگارش پایان نامه در سایت موسسه موجود می باشد).

 زبان به تواند می ،موسسه پژوهشیمعاونت  مجوز با شناسی زبان و خارجی زبان هاي رشته براي نامه پایان نگارش استثنایی، موارد در -7 تبصره

  .باشد همربوط ي رشته

  

  نامه پایان از دفاع-5 ماده
 اجرایی مراحل انجام براي )4 شماره فرم( تکمیل و راهنما استاد توسط نامه پایان مطالب علمی کیفیت و صحت تأیید از پس باید دانشجو  5-1

  .نماید مراجعه آموزش موسسه ي اداره به دفاع

  .باشد تحصیالت تکمیلی موسسه شوراي در نامه پایان موضوع تصویب از پس ماه شش حداقل باید نامه پایان از دفاع 5-2

  .است دانشجو آموزشی مجاز زمانی محدوده در حداکثر نامه پایان از دفاع تاریخ 5-3

اداره  بهپس از تایید استاد راهنما و گروه آموزشی  4 شماره فرمباید نسخه نهایی پایان نامه همراه با  دفاع، تاریخ از قبل روز پانزده حداقل 5-4

 رسمی ي نامه همراه به نامه پایان هاي نسخه بعد، کاري روزهفت  حداکثر وگردد  تحویلجهت تایید امکان دفاع از پایان نامه  آموزش موسسه

  .شود  ارسال داوران هیأت اعضايبراي 

 مناسب هاي محل در را) 5فرم شماره (  دفاع ي جلسه برگزاري اعالم فرم ، دفاع جلسه از قبل روز سه حداقل است موظف دانشجو. 8 تبصره

   . نماید نصب

  : است زیر صورت به حاضر در جلسه دفاع  اعضاي ترکیب 5-5

  ) جلسه رئیس( تکمیلی تحصیالت شوراي ي نماینده -

  ) خاص موارد در راهنما استادان یا( راهنما استاد -

  ) مشاور استاد وجود صورت در( مشاور استاد -

  یا خارجی داخلی داور نفر یک -

  .کند می پیدا رسمیت تکمیلی تحصیالتشوراي  نمایندهو  یا خارجی داخلی داوران از نفر یک راهنما، استاد حضور با دفاع ي جلسه 5-6

  .باشد تکمیلی تحصیالت ي نماینده تواند می گروه مدیر نظر با داخلی داور. 9 تبصره

  .شوند می انتخاب استادیاري ي مرتبه حداقل با گروه، تأیید و راهنما استاد پیشنهاد به داوران،. 10 تبصره

  .باشد همربوط موسسه از غیر پژوهشی موسسات و ها دانشگاه علمی هیأت اعضاي از باید خارجی داور. 11 تبصره

  



 تحصیالت ي نماینده به دفاع مدارك همراه به شد، خواهد تکمیل دفاع جلسه در که) 6(فرم شماره  پژوهشی مستندات ارزیابی هاي فرم 5-7

  .شود می داده تحویل تکمیلی

 وي به و کنند می تکمیل را) 7(فرم شماره   محرمانه طور به و تکمیلی تحصیالت ي نماینده حضور در داوران هیأت دفاع، جلسه پایان در  5-8

 اعالم زیر شرح به -چاپ مقاله براي نمره یک احتساب با - داوران هیأت اعضاي نمرات میانگین از نامه پایان نهایی ي نمره. دهند می تحویل

  :شود می

  

  18-20  عالی درجه با قبول  1
  16-99/17  خوب بسیار درجه با قبول  2
  14-99/15  خوب درجه با قبول  3
  12-99/13  قابل قبول  4
  12کمتر از   مردود  5

  

  

شده هر یک از اعضاي هیات داوران توسط نماینده تحصیالت تکمیلی صورت جلسه دفاع از پایان نامه پس از جمع بندي نمرات اعالم 

) در دو نسخه تکمیل و به امضاي کلیه اعضاي هیات داوران رسانده خواهد شد. بدیهی است مبناي تاریخ فارغ 8کارشناسی ارشد (فرم شماره 

  اع خواهد بود.التحصیلی دانشجو تاریخ قید شده در صورت جلسه دف

  
  نامه پایان از دفاع از پس مراحل -6ماده

، فرم اصالت پایان نامه )10فرم شماره ( فرم تعهد اساتید ،9شماره مندرج در صورت جلسه دفاع (اعم از فرم  مدارك ي کلیه بایدمدیر گروه 6-1

 موسسهآموزش  ي اداره به دفاع ي جلسه برگزاري از بعد روزکاري تادو حداکثر را) )12فرم شماره ( و گزارش نهایی حق الزحمه) 11فرم شماره (

  .نماید تحویلجهت انجام اقدامات بعدي 

 تجاوز وي تحصیل مجاز زمان حداکثر از که مدتی در تواند می دانشجو نگیرد، قرار داوران هیأت قبول مورد نامه پایان که صورتی در 6-2

  .کند دفاع آن از کنند،-می تعیین داوران هیأت که زمانی در دیگر بار یک حداکثر و تکمیل را خود نامه پایان نکند،

 می انجام موسسه جاري قوانین و مقررات رعایت با و موسسه آموزش حوزه هاي نامه شیوه طبق تحصیل مجاز زمان تمدید هرگونه – 12تبصره

  .شود

 این غیر در. دهد انجام را نامه پایان اصالحات ماه یک طی حداکثر است موظف دانشجو نامه، پایان در اصالحات به نیاز صورت در 6-3

  .شد خواهد برخورد وي با موسسه آموزشی مقررات مطابق صورت

  .برسد تکمیلی تحصیالت نماینده و راهنما استاد تأیید به باید اصالحات ي کلیه 6-4

امکان اعطاي مهلت  ،در صورتی که دانشجو براي ارایه مقاله و برخورداري از امتیاز مربوط به مستندات پژوهشی نیاز به مهلت داشته باشد 6-5

طبق مقررات آموزشی به شرط تایید شوراي تحصیالت تکمیلی موسسه جهت برخورداري از مزایاي مربوط به ارایه مقاله با نظر هیات داوران 

عمومی وجود خواهد داشت. بدیهی است اعطاي مهلت در صورتی امکان پذیر خواهد بود که دانشجو به لحاظ مقررات حوزه نظام وظیفه 

 برادران) دچار منع قانونی نباشد. در هر صورت تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو تاریخ دفاع دانشجو مندرج در صورت جلسه دفاع از پایان نامه(

  خواهد بود.

  



  
  حساب تسویه و نامه پایان نهایی ي نسخه تحویل-7 ماده

 تحصیالت تکمیلی موسسه شوراي مصوب نامه شیوه آخرین طبق ،و انجام امور آموزشی نامه، پایان نهایی ي نسخه تحویل و نگارش 7-1

  .می گیرد صورت

  . درج فرم اصالت پایان نامه در ابتداي پایان نامه طبق فرمت ارایه شده در آیین نامه نگارش ضروري است.13تبصره 

  
  خاص موارد -8ماده

 تحصیالت تکمیلی  شوراي به گروه آموزشی مربوط طرف از موضوع اند نشده بینی پیش نامه آیین این در که مواردي و خاص موارد 8-1

  . باشد می اجرا قابل موسسه تحصیالت تکمیلی  شوراي در تصویب از پس و ارجاع موسسه 

  

 هیات در 13       /    /     تاریخ در وموسسه  تحصیالت تکمیلی  شوراي در 13      /     /   تاریخ در تبصره دوازده و ماده 8 در نامه آئین این

  .االجراست الزم ابالغ تاریخ از و رسیدموسسه به تصویب  رئیسه


