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 بسمه تعالی

 مقدمه :

ضمن عرض تبريک به شما پذيرفته شدگان گرامی، ورود عزيزان را به موسسه آموزش عالی هدف خير 

ی جديد از خداوند متعال مسئلت در دوره تحصيلرا مقدم عرض نموده و موفقيت تحصيلی بيش از پيش شما 

 نمائيم.می

ايزد يكتا و بهره مندي از توان و استعداد خدادادي خود در کسب دانش و امور  اميد است با استعانت از

توانند به دانشجويان گرامی می موثر باشيد.مفيد و ايران اسالمی فردي  مان،تحصيلی موفق و براي ميهن عزيز

رداري از اين با مطالعه و بهره ب ،در مقطع تحصيالت تكميلی خود تر امور آموزشیمنظور برنامه ريزي مطلوب

هاي الزم از مسئولين ذيربط، اساتيد راهنما و مشاور در طول دوره تحصيلی، و همچنين اخذ راهنمايی نامه شيوه

 اين دوره را با موفقيت به پايان برسانند.

مورخ  866مصوب جلسه هاي کارشناسی ارشد اقتباس از آيين نامه آموزشی دورهاجرايی با  شيوه نامهاين 

س مصوبات شوراي تحصيالت تكميلی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و براسا ريزيراي عالی برنامهشو 4/7/94

سسه تدوين شده است. لذا، ضمن تقدير و تشكر از کليه همكاران محترمی که در تهيه مجموعه حاضر سهيم ؤم

 شود.موکداً توصيه می ي آن به دانشجويان کارشناسی ارشداند، مطالعهبوده

 

 

 سسهؤعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی محوزه م
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هاانجام آنمهم و بازه زمانی مربوط به  نکات  

بايستی با پيگيري مستمر از وصول دانشجوي پذيرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد می .1

تأييديه تحصيلی دوره کارشناسی خود حداکثر تا شروع نيمسال دوم تحصيلی اطمينان 

وسط مديريت تأييديه تحصيلی تا پايان نيمسال اول تحصيلی دانشجو ت حاصل نمايد. چنانچه

از ثبت نام و ادامه تحصيل دانشجو در  ،دريافت نشده باشد سسهؤتحصيالت تكميلی م

 نيمسال بعدي ممانعت به عمل خواهد آمد.

تا دو ماه پس از شروع  حداکثر بايستمیپس از آن  و 94ورودي دانشجويان کارشناسی ارشد  .2

 اقدام نمايند. ي خودنسبت به انتخاب استاد راهنماتحصيل  اول نيمسال
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)در طی  دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلی .1

مربوطه انتخاب ، موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تأييد گروه نيمسال دوم(

 يابد.ي تحصيالت تكميلی موسسه قطعيت مینمايد. موضوع پايان نامه پس از تصويب شورا

 

وم
 د

ال
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 نی

صويب در شوراي پس از تأييد در گروه آموزشی و ت (Proposal)طرح پيشنهادي پايان نامه  .4

تحصيالت بايستی حداکثر تا پايان نيمسال سوم تحصيلی به امور تحصيالت تكميلی می

 د.سسه ارائه گردؤتكميلی م
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 س
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تحصيالت تكميلی بايستی واحد پايان نامه خود را در هر نيمسال تحصيلی تا قبل  يدانشجو .5

 .يداز دفاع مطابق تقويم دانشگاهی تمديد نما

 
دانشجو موظف است پس از تصويب پروپوزال تا دو هفته قبل از پايان هر نيمسال فرم گزارش  .6

را تكميل و به تأييد استاد راهنما رسانيده و سپس  (Progressive Report)پيشرفت کار 

 (1جهت درج در پرونده تحصيلی خود تحويل امور تحصيالت تكميلی دهد. )پيوست 
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دانشجويان موظفند اطالعات نمايه پايان نامه خود را به دو زبان فارسی و انگليسی آماده و در  .7

ورود  بخش http://thesis.irandoc.ac.irپژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ايران "نشانی 

 گروه مربوطهوارد و شماره رهگيري را از طريق سيستم دريافت و به  "اطالعات پايان نامه

 تحويل دهند.

 مستندات مورد نياز در پرونده دانشجو براي صدور مجوز دفاع عبارتند از: .8

  قبل مقطع تحصيلیداشتن تأييديه تحصيلی و ريز نمرات. 

  عدل در سنوات مجازگذراندن کليه واحدهاي دوره با رعايت شرط م. 

  وزالپبه همراه يک نسخه از پرو فرم تكميل و تصويب شده پيشنهاد موضوع پايان نامه. 

 
حصيالت تكميلی هاي ته راهنماي تدوين پايان نامه دورهتهيه پايان نامه بايد مطابق دفترچ .9

 سسه باشد.ؤ( م)کارشناسی ارشد

 
پس از تأييد استاد راهنما و گروه پايان نامه در صورت خاتمه و آماده شدن براي دفاع،  .11

 مربوطه جهت ارسال براي هيأت داوران بايد تحويل امور تحصيالت تكميلی گردد.
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طبق نظر هيأت داوران حداکثر ظرف مدت يک ماه از  پايان نامه انجام اصالحات احتمالی .11

در گردد. نمره کسر می 5/1 تا دو ماه تاخيرو در صورت باشد و پس از آن تاريخ دفاع می

صورت عدم ارائه پس از دو ماه در خصوص وضعيت تحصيلی دانشجو مطابق تصميم شوراي 

نمره مربوط به مقاالت نيز حداکثر دو ماه بعد از زمان تحصيالت تكميلی اقدام خواهد شد. 

 دفاع قابل احتساب خواهد بود.

 
  (CD) به همراه  نسخه الكترونيكیز پايان نامه خود نسخه چاپی ايک  موظف است دانشجو .12

شامل متن  (CD) نسخه الكترونيكی دوابخانه و تتحويل ک پس از تأييد هيئت داورانآن را 

در قالب فرمت پی دي  بق با نسخه چاپی به صورت يک فايلعيناً منط کامل پايان نامه،

 .تحويل امور تحصيالت تكميلی دهدرا   (Word)يک فايل در قالب فرمت ورد و  (Pdf)اف

 
ايميل  دانشجويان پس از کسب اطالع از تأييد و ثبت نمره پايان نامه خود می توانند با ارسال .11

، پس از هماهنگی و تعيين o.f.t@hadaf.ac.ir سسه به نشانیؤبه امور فارغ التحصيالن م

 .ايندوقت جهت انجام مراحل تسويه حساب و فارغ التحصيلی خود اقدام نم
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 . هدف 2 هماد

 هاي آموزش عالی ارشد ناپيوسته در تمامی زيرنظامتعيين چهارچوب قانونی براي اجراي صحيح دوره کارشناسی

 

 . تعاریف 1 هماد

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. وزارت:  .1

ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی )اعم از دولتی و غيردولتی( است که هر يک از دانشگاه مؤسسه: .2

 داراي مجوز تأسيس از وزارت هستند. 

توانند بدون پرداخت شهريه و صرفاً تسهيالتی قانونی که به موجب آن دانشجويان می آموزش رایگان: .1

 با سپردن تعهد خدمت، تحصيل کنند. 

دوره تحصيلی کارشناسی ارشد ناپيوسته برابر ضوابط، پذيرفته هاي فردي که در يكی از رشته دانشجو: .4

 نام کرده، و مشغول به تحصيل است.  شده، ثبت

هاي تحصيلی را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معيّن، فردي که يكی از دوره آموخته: دانش .5

 است. گواهی يا مدرك تحصيلی مربوط را دريافت کرده

طور موقت به تحصيل مدت زمان مشخصی که دانشجو، برابر ضوابط معين، به مرخصی تحصیلی: .6

 اشتغال ندارد. 

 فرايندي که در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصيل خودداري کند.  انصراف تحصیلی: .7

اي از آموزش است که دانشجو در آن تمام تحصيل خود را به صورت چهره به چهره و شيوه حضوری: .8

 رساند. وقت به انجام می تمام

 اي از آموزش است که حضور فيزيكی دانشجو در تمام طول تحصيل الزامی نيست. شيوه غیر حضوری: .9

اي از آموزش است که بخشی از آن به صورت حضوري و بخشی از آن به صورت شيوه نیمه حضوری: .11

 شود. غيرحضوري انجام می

راي مدرك دکتري است که مسئوليت راهنمايی دانشجو را يكی از اعضاي هيأت علمی دا استاد راهنما: .11

عهده دارد و از ميان اعضاي هيأت علمی همان مؤسسه )يا خارج  نامه و يا رساله به در انجام پروژه، پايان

 شود. از مؤسسه با مجوز مؤسسه مبدأ( انتخاب می

-را در انجام پروژه، پايان : يكی از اعضاي هيأت علمی است که مسئوليت مشاوره دانشجو استاد مشاور .12

عهده دارد و از ميان اعضاي هيأت علمی همان مؤسسه و يا متخصصان خارج از  نامه و يا رساله به

 شود. مؤسسه انتخاب می

وقت  يا پاره وقت وقت، نيمه صورت تمامآموزي در يک مؤسسه به: فردي که به آموزش و مهارتمدرس .11

 اشتغال دارد. 
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هاي هر رشته تحصيلی است که اهداف اي از دروس و فعاليتمجموعه به هم پيوسته: برنامه درسی .14

 کند. مشخصی را دنبال می

سال تحصيلی يا هايی که براي فراگيري دانشجو در طول يک نيم: مقدار مفاهيم يا مهارتواحددرسی .15

ايشگاهی ساعت، عملی يا آزم16شود. هر واحد درسی نظري زمان معادل آن در نظر گرفته می

ساعت و  64ساعت، کارورزي يا کار در عرصه 48ساعت، کارگاهی يا عمليات ميدانی )بازديد علمی( 12

ساعت در طول يک نيمسال تحصيلی يا دورۀ تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا 121کارآموزي 

 شود. می

علمی است که داراي  ترين واحد علمی مؤسسه متشكل از تعدادي عضو هيأت : بنياديآموزشی گروه .16

 تخصص مشترك در يک رشته علمی هستند. 

: درسی است که به تشخيص گروه آموزشی، گذراندن آن براي رفع کمبود دانش يا جبرانی درس .17

 مهارت دانشجو، ضروري است. 

شناسی خاص، در قالب برنامه درسی اجرا : يک برنامه آموزشی است که با محتوا و روشتحصیلی رشته .18

 شود. می

شود و حداقل شامل : يک دوره تحصيلی که پس از دوره کارشناسی آغاز میارشد کارشناسی دوره .19

 واحد درسی است.  12تا  28

اي است که محتواي برنامه درسی مربوط به آن عالوه بر واحدهاي : شيوهپژوهشی-شیوه آموزشی .21

 باشد. نامه نيز می درسی، مشتمل بر پايان

نامه  که دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسی و بدون گذراندن پايان اي است: شيوهشیوه آموزشی .21

 شود. آموخته می دانش

 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پايانی است. 16: هر نيمسال تحصيلی شامل نیمسال تحصیلی .22

پژوهشی است که در يک زمينه مشخص رشته تحصيلی و با -: بخشی از شيوه آموزشینامه  پایان .21

 شود. استاد راهنما انجام می راهنمايی

نامه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد  : اعضاي هيأت علمی هستند که براي ارزيابی پايانهیأت داوران .24

 شوند.اجرايی مصوب مؤسسه انتخاب می( دستورالعمل)شيوه نامه  مطابق

 . شرایط ورود به دوره 3ه ماد 

 هاي عمومی ورود به دوره برابر ضوابط، داشتن صالحيت -

 دارابودن مدرك رسمی پايان دوره کارشناسی اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييد وزارت،  -

 قبولی در آزمون ورودي و يا کسب پذيرش از مؤسسه طبق مقررات مصوب وزارت.  -
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 شود. جام میآموزش در مؤسسه مبتنی بر نظام واحدي و به زبان فارسی ان. 9 هماد

مؤسسه اختيار دارد در صورت توانايی، برنامه درسی مصوب را با رعايت ضوابط براي دانشجويان خارجی . تبصره

 المللی به زبان غيرفارسی ارائه نمايد. هاي بينو يا دوره

 

رت را ريزي آموزشی وزاهاي آموزشی و درسی مصوب شوراي عالی برنامهمؤسسه موظف است، برنامه. 5ماده 

 اي که در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالی دانشجو پذيرفته است، اجرا کند. براي دوره

 

 سال( است. ل )چهار نيمدو سا مدت مجاز تحصيل در دوره کارشناسی ارشد،. 6ماده 

 آموخته نشود، مؤسسه اختيار دارد در صورتيكه دانشجوي مشمول آموزش رايگان در مدت مقرر دانشتبصره. 

سال اول به صورت سال افزايش دهد. افزايش سنوات تحصيلی در نيممدت تحصيل وي را حداکثر تا دو نيم

شود. چنانچه دانشجو سال دوم با دريافت هزينه طبق تعرفه مصوب هيأت امناي مؤسسه انجام میرايگان و در نيم

 آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم است.  در اين مدت دانش

 

واحد است که از اين تعداد،  12و حداکثر  28تعداد واحدهاي درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل  .0ماده 

 باشد. صورت واحدهاي آموزشی می نامه و مابقی به واحد مربوط به پايان 6تا  4پژوهشی -در شيوه آموزشی

سی انتخاب کند. دانشجو در واحد در 14و حداکثر  8دانشجو در هر نيمسال تحصيلی الزم است حداقل تبصره . 

 سال تحصيلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است. آخرين نيم

 

نياز هر درس طبق چگونگی و ترتيب ارائه دروس هر دوره تحصيلی، رشته و يا گرايش با رعايت پيش. 2ماده 

 برنامه درسی مصوب، برعهدۀ گروه آموزشی است. 

 

 واحد است.  12تعداد واحدهاي دروس جبرانی به تشخيص گروه آموزشی حداکثر . 0ماده 

در انتخاب دروس، اولويت با دروس جبرانی است. تعيين تعداد و عناوين دروس براساس برنامه مصوب  :توضیح

 است. مربوطه در هر رشته و زمان انتخاب آنها بر عهده گروه

در صورتی که عنوان درس کارشناسی گذرانده است؛ تكرار آن دروسی را که دانشجو قبالً در دوره  :توضیح

 مجاز نيست. ؛براساس سرفصل برنامه مصوب کارشناسی ارشد باشد

در دروس جبرانی الزامی است ولی نمره مذکور در ميانگين نيمسال و کل  12کسب نمره قبولی . 2تبصره 

 شود. و هزينه اين دروس طبق تعرفه مصوب هيأت امناء مؤسسه از دانشجو دريافت میشود دانشجو محاسبه نمی
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 شود. شده براي دروس جبرانی در سقف سنوات تحصيلی دانشجو محاسبه نمی زمان استفاده. 1تبصره

 

صرفاً هاي آموزشی عالی دولتی، آموزش رايگان براي هر دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد در مؤسسه. 29 هماد

 پذير است.  يک بار امكان

دانشجوي مشمول آموزش رايگان، در صورت حذف غيرموجه درس به تشخيص مؤسسه يا عدم کسب . تبصره

مطابق تعرفه  هنمره قبولی در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس موظف به پرداخت هزينه درس مربوط

 مصوب هيأت امناء مؤسسه است. 

 

 ها )اعم دولتی و غيردولتی( ممنوع است. در دوره کارشناسی ارشد در مؤسسه زمانتحصيل هم. 22ماده 

 

گيري درباره تقويم آموزشی، چگونگی اعالم و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه،  ريزي و تصميم برنامه. 21ماده 

جرايی مصوب نامه احذف اضطراري دروس، نحوه اعتراض به نتايج امتحانات، تاريخ تجديد نظر و غيره طبق شيوه

 شود. مؤسسه انجام می

، مصوبات شوراي يمسال تحصيلی مطابق تقويم آموزشیدانشجو موظف است در هر ن شیوه نامه اجرایی:

 اقدام نمايد. 12در رابطه با ماده تحصيالت تكميلی ) آموزشی( موسسه و اطالعيه هاي مربوطه 

 

سوي مدرس آن درس و براساس حضور و فعاليت ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو در هر درس از . 23ماده 

دانشجو در کالس، انجام تكاليف و نتايج آزمون کتبی مستمر و پايانی براي دروس نظري در طول و پايان هر 

 شود و برمبناي عددي از صفر تا بيست قابل محاسبه است. سال تحصيلی انجام مینيم

 

 الزامی است. حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس . 29ماده 

اگر دانشجو در طول نيمسال تحصيلی در يک درس بيش از سه جلسه يا در جلسه امتحان پايان . 2تبصره 

بودن غيبت از سوي مؤسسه، آن  نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه ؛نيمسال آن درس غيبت کند

 شود. درس حذف می

ده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص مؤسسه، يا به در صورتی که واحدهاي انتخابی يا باقيمان. 1تبصره 

واحد درسی برسد در اين صورت اين نيمسال به عنوان يک  8داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

شدن  شود، اما ميانگين نمرات اين نيمسال در مشروطنيمسال کامل در سنوات تحصيلی وي محسوب می

 تأثير است. دانشجو بی

نامه حضوري و غيرحضوري طبق شيوههاي نيمهنحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دوره. 3تبصره 

 شود. مصوب مؤسسه انجام می
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 کالس هاي درس موسسه حضوري است. توضیح:

د در شرايط خاص، حذف يک يا تمام دروس يک نيمسال تحصيلی با درخواست کتبی دانشجو و تأيي. 25ماده 

 پذير است. مؤسسه قبل از شروع امتحانات و با رعايت و احتساب در سنوات تحصيلی امكان

 است.  14و ميانگين کل قابل قبول در هر نيمسال  12حداقل نمره قبولی در هر درس . 26ماده 

باشد می تواند با موافقت استاد راهنما به جاي آن  12اگر نمره دانشجو در يک درس انتخابی کمتر از  :توضیح

 درس، درس ديگري را انتخاب نمايد.

هاي دانشجويی که در هر نيمسال در يک يا چند درس، نمرۀ قبولی کسب نكند، چنانچه در نيمسال. 2تبصره 

هاي مردود قبلی در ريزنمرات تحصيلی دانشجو، قبولی بگذراند، نمرهي بعدي، درس يا دروس مذکور را با نمره

اثر و صرفاً آخرين نمرۀ قبولی در آن ها در محاسبه ميانگين کل دوره بیماند اما اين نمرهفقط ثبت و باقی می

 درس مالك محاسبه ميانگين کل دوره خواهد بود. 

 کند. هاي قبل را خنثی نمیوطی دانشجو در نيمسالمشر 1گذراندن دروس با استفاده از تبصره . 1تبصره 

شامل دانشجويانی که به دليل تقلب و يا حكم کميته انضباطی نمرۀ مردودي  1تسهيالت تبصره . 3تبصره 

 شود. کنند، نمیدريافت می

 

وط تلقی باشد، دانشجو در آن نيمسال مشر 14چنانچه نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلی کمتر از . 20ماده 

 شود. می

 شود. دانشجويی که در دو نيمسال تحصيلی اعم از متوالی يا متناوب مشروط شود از تحصيل محروم میتبصره. 

 

 تواند با احتساب سنوات تحصيل، يک نيمسال از مرخصی تحصيلی استفاده کند. دانشجو می.  22ماده 

بررسی ساير مصاديق مرخصی تحصيلی مانند مرخصی زايمان، مرخصی پزشكی در صورت تأييد پزشک تبصره. 

 معتمد مؤسسه، مأموريت همسر يا والدين، بدون احتساب در سنوات تحصيلی در اختيار مؤسسه است. 

 

بی به اداره صورت کتدانشجوي متقاضی انصراف از تحصيل، بايد درخواست انصراف خود را شخصاً و به. 20ماده 

تحصيالت تكميلی تسليم کند. دانشجو مجاز است فقط براي يكبار و تا دو ماه از تاريخ ارائه درخواست، تقاضاي 

-صورت، پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر میانصراف خود را پس بگيرد در غير اين

 شود. 

 وي منصرف از تحصيل، برعهدۀ مؤسسه است. گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجتصميمتبصره. 

 



9 
 

 تغيير رشته، انتقال و ميهمانی در دورۀ کارشناسی ارشد ممنوع است. . 19ماده 

 اجرايی نامه شده دانشجو در مؤسسه قبلی طبق شيوه سازي و پذيرش واحدهاي درسی گذراندهمعادل. 2تبصره 

 پذير است. مصوب مؤسسه امكان

و در نهايت تصويب  گروه آموزشیتاييد ارشد با معادل سازي دروس در دوره کارشناسی شیوه نامه اجرایی: 

 و با شرايط زير امكان پذير است: شوراي تحصيالت تكميلی/ آموزشی

 پذيرش وي براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باشد. -الف

 مؤسسه قبلی دانشجو در رشته تحصيلی مورد تأييد وزارت باشد. -ب

 باشد. وزارت ريزيبرنامه عالی هاي مصوب شورايبراساس برنامهشده ده يگذراندروس و محتواي فصل سر -ج

سرفصل و محتوي درس معادل  %81سرفصل و محتوي دروس گذرانيده شده در موسسه قبلی حداقل معادل  -د

 سازي شده باشد.

 نباشد 14دروس گذرانيده شده در موسسه قبلی کمتر از درس / نمره  -ه

 دروس گذرانيده شده در مقطع کارشناسی ارشد باشد. -و

 درس سمينار و روش تحقيق قابل معادل سازي نمی باشد.. -ز

 دوره باشد. درسی درصد کل واحدهاي  51تعداد واحدهاي معادل سازي شده تا سقف  -ح

سازي شده، يک نيمسال از سنوات مجاز تحصيلی دانشجو واحد از دروس معادل 14تا  8به ازاي هر . 1تبصره 

  کاهش می يابد.

نامه خود را با نظر استاد راهنما دانشجو موظف است قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلی، موضوع پايان.  12 هماد

 و تأييد گروه آموزشی انتخاب کند. 

 شیوه نامه اجرایی:

که از ويژگی  يافتن موضوع مرتبط با رشته تحصيلی خود دانشجو موظف است از ابتداي ترم دوم براي   (1

اقدام نمايد. ثبت نام در نيمسال سوم تحصيلی  2 بر اساس پيوست بديع بودن برخوردار باشد؛

راهنما و ارائه طرح پيشنهادي ستاد دانشجويان کارشناسی ارشد منوط به انتخاب موضوع پايان نامه، ا

. کنند گروه ها بر اين امر نظارتضروري است به گروه مربوطه می باشد.  1مطابق پيوست  پايان نامه

طرح پيشنهادي پايان نامه می بايستی حداکثر تا پايان نيمسال سوم تحصيلی به تصويب شوراي 
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 تحصيالت تكميلی موسسه برسد.

موسسه استفاده نمايد. است در تعريف موضوع پايان نامه از آخرين فرم هماهنگ دانشجو موظف    (2

 (1)پيوست 

 کميتهدر صورت نياز به اعمال اصالحات در موضوع پايان نامه، دانشجو موظف به پيگيري نظرات    (1

 امور تحصيالت تكميلی موسسه می باشد.گروه مربوطه/ تخصصی گروه و شوراي تحصيالت تكميلی، از 

مطابق تقويم آموزشی موسسه به هنگام انتخاب  دانشجو بايستی تا قبل از زمان دفاع از پايان نامه خود  (4

 واحد در هر نيمسال تحصيلی اقدام به تمديد واحد پايان نامه نمايد.

ت تحصيالکارشناسی ارشد خود از طريق امور دانشجو می بايستی جهت اخذ مجوز دفاع از پايان نامه:  (5

تكميل فرم ذيربط اقدام نيز ی و مطابق فرآيند و دستورالعمل اجراي تكميلی با هماهنگی گروه مربوطه،

 (5و  4نمايد. )پيوست هاي 

  شیوه نامه اجرایی:

اول تحصيل نسبت به انتخاب استاد ثر تا دو ماه پس از شروع نيمسال دانشجويان می بايست حداک (1

 راهنماي خود اقدام نمايند.

راهنماي خود را با توجه در صورتيكه ظرفيت اساتيد گروه مربوطه تكميل شده باشد، دانشجو بايد استاد  (2

به موضوع مربوطه از بين اعضاي هيات علمی تمام وقت ساير گروههاي مرتبط در موسسه انتخاب کند. 

) به دليل تكميل ظرقيت و يا عدم وجود استاد راهنماي  در صورت عدم امكان انتخاب از اساتيد داخلی

موسسه و يا از اساتيد بيرون می تواند؛  ، دانشجو با موافقت گروهمرتبط با موضوع انتخابی دانشجو(

 و طرح پيشنهاديمتخصصين صنعت را به عنوان استاد راهنما انتخاب کند. اين مورد به همراه موضوع 

 قطعيت می يابد.شوراي تحصيالت موسسه تصويب  صورت پايان نامه در

هايی که عضو هيأت علمی با مرتبه شرايط و نحوه انتخاب استاد راهنماي خارج از مؤسسه يا در رشته .2تبصره 

 شود. نامه مؤسسه انجام میباشد؛  طبق شيوه علمی استاديار وجود نداشته 

از  شاور، به پيشنهاد استاد راهنما ، تأييد گروه آموزشی و شوراي تحصيالت تكميلی،انتخاب استاد م .1تبصره 

 پذير است. اعضاي هيأت علمی همان گروه يا خارج از مؤسسه امكان

 شودمشخص میبه صورت زير  يی پايان نامه ارشدراهنما جهت ظرفيت استاد :توضیح 
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 به طوري که ؛را پذيرش و راهنمايی کند دانشجو 5می تواند از هر ورودي  الف( هر عضو هيئت علمی تمام وقت

 نفر تجاوز نكند. 7گروه از هر در  حداکثر تعداد دانشجويان کارشناسی ارشد تحت راهنمايی يک استاد در مجموع

اساتيد راهنما هرگروه، موضوع بصورت موردي در شوراي  ظرفيت تبصره: در شرايط خاص و نياز به افزايش

 تحصيالت تكميلی مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد.

دانشجو را پذيرش و راهنمايی کند، به طوري که  1هر عضو هيئت علمی نيمه وقت می تواند از هر ورودي  ب(

 نفر تجاوز نكند. 5گروه از هر در مجموع حداکثر تعداد دانشجويان کارشناسی ارشد تحت راهنمايی يک استاد در 

دانشجو را پذيرش و راهنمايی کند، به  2ج( هر استاد حق التدريس يا متخصص صنعت می تواند از هر ورودي 

نفر  4 گروه ازهر طوري که در مجموع حداکثر تعداد دانشجويان کارشناسی ارشد تحت راهنمايی يک استاد در 

 تجاوز نكند.

 شودت زير مشخص میظرفيت استاد جهت مشاوره پايان نامه ارشد به صور :توضیح 

پذيرش کند، به طوري  جهت مشاوره دانشجو را 1الف( هر عضو هيئت علمی تمام وقت می تواند از هر ورودي 

نفر تجاوز  1گروه از هر که در مجموع حداکثر تعداد دانشجويان کارشناسی ارشد تحت مشاوره يک استاد در 

 نكند.

پذيرش کند، به طوري که جهت مشاوره دانشجو را  2ب( هر عضو هيئت علمی نيمه وقت می تواند از هر ورودي 

 نفر تجاوز نكند. 2گروه از هر يک استاد در مشاوره در مجموع حداکثر تعداد دانشجويان کارشناسی ارشد تحت 

پذيرش کند، به جهت مشاوره شجو را دان 1ج( هر استاد حق التدريس يا متخصص صنعت می تواند از هر ورودي 

نفر  1گروه از هر يک استاد در مشاوره طوري که در مجموع حداکثر تعداد دانشجويان کارشناسی ارشد تحت 

 تجاوز نكند.

اخذ مجوز از معاونت  گروه مربوطه و در نهايت و تأييد استاد راهنما نامه،دانشجو پس از تدوين پايان. 11ماده 

نامه خود ، موظف است با رعايت ضوابط مؤسسه در حضور هيأت داوران از پايانآموزشی و تحصيالت تكميلی

 دفاع کند.

  شییوه نامه اجرایی:

و نماينده تحصيالت  داورهر پايان نامه در حضور هيأت داوران متشكل از اساتيد راهنما و مشاور، استادان  (2

  تكميلی( دفاع می گردد.

جلسه دفاعيه پايان نامه، يک جلسه عمومی بوده و شرکت استادان و دانشجويان تحصيالت تكميلی در آن  (1

 . توصيه می شود. شرکت ساير عالقه مندان به موضوع دفاعيه نيز مغتنم می باشد
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 حصيالت تكميلی در جلسه دفاعيه الزامی است.حضور دو داور )ناظر(، استاد راهنما و نماينده ت (3

تخصصی گروه و تصويب  کميتهبراي انجام دفاعيه، اعضاي داوران )ناظران( به پيشنهاد استاد راهنما، تأييد  (9

شوراي تحصيالت تكميلی موسسه تعيين می شوند و نماينده تحصيالت تكميلی توسط معاونت آموزشی و 

 .گرددمی  تحصيالت تكميلی تعيين و معرفی

، موظف به مراجعه به امور تحصيالت تكميلی و انجام مراحل حداقل يک ماه قبل از تاريخ دفاعهر دانشجو  (5

ي تحصيالت تصويب شورا هماهنگی و تاييد گروه مربوطه و ،، پس از کسب تأييد استاد راهنما  اداري دفاعيه

جلسه  اطالعيه ي برگزاريدر اين صورت می بايست  .می باشدتكميلی و معاونت آموزشی و تحصيالت تكميلی 

 حداقل از يک هفته قبل در معرض ديد دانشجويان قرار گيرد. دفاع

و بر عهده نماينده تحصيالت تكميلی  تنظيم گزارش جلسه مذکور، ارت بر حسن برگزاري جلسه دفاعنظ (6

 می باشد.و گروه مربوطه  تكميلیپيگيري انجام اصالحات پيشنهادي داوران بر عهده نماينده تحصيالت 

صورت کيفی و به شرح زير انجام بی آن بهشود و ارزشيانامه در ميانگين کل محاسبه نمینمره پايان. 13ماده 

 شود: می

  ( 14مردود )کمتر از 

 ( 14-99/15متوسط ) 

 ( 16-99/17خوب ) 

 ( 18-99/18خيلی خوب ) 

 ( 19-21عالی ) 

 شود.در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران انجام می ارزشيابی پايان نامه: 2 توضیح

 در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران متشكل از استاد راهنما، استاددانشجو ارزشيابی پايان نامه  :1 توضیح

)به تشخيص و تائيد کميته تخصصی گروه و تصويب شوراي تحصيالت تكميلی، ترجيحاً  دو استاد داور، مشاور

 انجام خواهد شد. و نماينده تحصيالت تكميلی يک داور داخلی و ديگري از خارج موسسه(

توجه با به منظور ارتقاي کيفی دوره، نمره مقاالت مستخرج شده از پايان نامه و اختراعات ثبت شده،  :3 توضیح

 ضرب االجل ها و روند انجام پژوهش به شرح زير به سقف نمره ي پايان نامه اضافه می شود:به 

  نمره 25/1پذيرش هر مقاله کامل در کنفرانس هاي معتبر )مورد تأييد موسسه(تا 

  نمره 5/1چاپ هر مقاله کامل در کنفرانس هاي معتبر )مورد تأييد موسسه(تا 

 نمره 5/1ترويجی تا  -پذيرش هر مقاله در مجالت علمی 
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 نمره 75/1ترويجی تا  -چاپ هر مقاله در مجالت علمی 

 پژوهشی يا  -پذيرش مقاله در مجالت معتبر علمیISC   نمره 1تا 

 پژوهشی يا  -چاپ مقاله در مجالت معتبر علمیISC   نمره 5/1تا 

 پذيرش مقاله در مجالت معتبرISI  نمره 5/1تا 

  چاپ مقاله در مجالت معتبرISI نمره 2 تا 

  نمره 5/1پايان نامه با ارائه گواهی معتبر تا موضوع ثبت هر اختراع مرتبط با 

 نمره می باشد. 5/2فعالیت های پژوهشی فوق الذکر  قابل احتساب درتوجه: حداکثر نمره 

ي آموزشی و دفاع از براساس واحدهاي گذرانده 14آموختگی، داشتن ميانگين کل حداقل مالك دانش. 19ماده 

 نامه است. پايان

باشد، دانشجو  14چنانچه ميانگين کل دانشجويی پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشی دوره کمتر از : تبصره

نامه را ندارد و تنها يک نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلی به وي فرصت داده ي دفاع از پاياناجازه

گذرانده است، ميانگين کل  14ي کمتر از هايی که با نمرهواحد از درس11شود تا با اخذ مجدد حداکثر می

 شود. نامه به وي داده میي دفاع از پايانبرساند. در اين صورت اجازه 14واحدهاي گذرانده را به حداقل 

ولی نتواند  ؛گذرانده باشد 14چنانچه دانشجويی تمام واحدهاي آموزشی دوره را با ميانگين کل حداقل . 15ماده 

نامه و طبق نظر ي خود دفاع کند بايد در مدت مجاز تحصيلی، معادل تعداد واحد پاياننامهنخواهد از پايانيا 

بگذراند تا  14ي تحصيلی اخذ و با ميانگين کل حداقل گروه آموزشی، واحد يا واحدهاي درسی مرتبط را با رشته

 شود. نامه قيد میآموختگی در دانشي دانشهآموخته شود. نوع شيوي آموزشی دانشي مذکور به شيوهدر دوره

ي تحصيلی را به پايان برساند، فقط گواهی گذراندن واحدهاي دانشجويی که به هر دليل نتواند دورهتبصره : 

 شود. درسی به وي اعطا می

 پژوهشی اجرا می شود. –توضيح: بمنظور حفظ کيفيت آموزشی، در موسسه شيوه آموزشی 

برداري نامه اقدام به تخلف علمی )سرقت علمی، جعل، تقلب، کپیدانشجو در حين تدوين پايانچنانچه .16ماده 

و غيره( نمايد و اين موضوع از سوي مؤسسه اثبات شود، از ادامه تحصيل محروم و صرفاً گواهی مبتنی بر تعداد 

 کند. واحدهاي گذرانده دريافت می

نامه از سوي مؤسسه، منجر به ابطال مدرك س از اتمام پاياناحراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پتبصره : 

 تحصيلی صادر شده خواهد شد. 

 

پژوهشی و يا زمان ثبت  -نامه در شيوه آموزشیآموختگی، روز دفاع قابل قبول از پايانتاريخ دانش. 10ماده 

 آخرين نمره درس در شيوه آموزشی است. 
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نامه را به گروه آموزشی با يک کميته منتخب، اختيارات خود در اين آيينتواند بخشی از مؤسسه می. 12ماده 

 تفويض کند. 

 

نامه و هرگونه پاسخگويی قانونی مترتب بر آن، برعهده مؤسسه است و مسئوليت حسن اجراي اين آيين. 10ماده 

 نظارت بر اجرا و تفسير مفاد آن برعهدۀ معاون آموزشی وزارت است. 

 

به تصويب  4/7/1194مورخ  866تبصره در جلسه شماره  21ماده و  11نامه در يک مقدمه،يناين آي. 39ماده 

و پس از آن  1194-95ريزي آموزشی رسيد و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلی شوراي عالی برنامه

 االجرا است. الزم

* * * 

بر عهده شوراي تحصيالت تكميلی  اتخاذ تصميم ،نامه آموزشی مسكوت است در مواردي که آيين  -32ماده 

 باشد.سسه میؤم

باشند، در چارچوب پيوست که جزء الينفک آن می 5ه و تبصر 22ماده،  12اجرايی در  شيوه نامهاين  -31ماده 

شوراي  12/19/94تدوين و در جلسه مورخ  1194مصوب  آئين نامه آموزشی دوره هاي کارشناسی ارشد

مورد بازنگري  28/17/99و در جلسه مورخ  سسه به منظور اجرا به تصويب نهايی رسيدهؤم تحصيالت تكميلی

 قرار گرفته است.

 


