
 تكميلي تحصيالت نامه پايان اخذ و اهنمار استاد تعيين اجرايي دستورالعمل
 

  مؤسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو
  

 در مكلفند فناوري و تحقيقات علوم، وزارت مصوب 154/21دانشجويان تحصيالت تكميلي براساس آيين نامه شماره 
 را ذيل اجرايي هايعملدستورال و مذكورنامه آيين در شده مشخص كيفيت با تحقيقي نامهپايان خود تحصيل حين

 ينبود. ا اهدخو نامهپايان آميزموفقيت گذراندن به منوط تحصيلي مقطع اين در ها نآ تحصيل از فراغت و بگذرانند
ارشد در مؤسسه نامه مقطع كارشناسيشرايط اخذ پايان و استاد راهنما انتخاب مراحل تعيينهدف  با دستورالعمل

  آموزش عالي دانش پژهان پيشرو تدوين شده است. 
  

  خود، درسيهاي كالس در شركت با همزمان ،اول نيمسال ازتوانند مي ارشد كارشناسي مقطع دانشجويان: 1ماده
  .نمايند اقدام اساتيد وهشي مدنظرپژ موضوعات با آشنايي به سبتن
 

نامه خود را استاد راهنما و موضوع پايان ،1 شماره فرم تكميل با دوم نيمسال پايان در توانندمي دانشجويان :2ماده
 شوراي تأييد و مربوطه گروه مدير تأييد به منوط نامهپايان موضوع وراهنما  استاد نهايي تأييدانتخاب نمايند.  اًرسم

  .است مؤسسه تكميلي تحصيالت
 

 واحد اخذ از پيش موضوع وراهنما  استاد انتخاب است الزم شده است. ذكر 4 بند در راهنما استاد شرايط تبصره:
  .گيرد صورت نامهنپايا

 

عنوان  (Pishineh.irandoc.ac.ir) داك ايران سايت به مراجعه با دانشجو نامهپايان موضوع انتخاب زمان در: 3ماده
  يابد.نمايد تا از تكراري نبودن موضوع اطالع مي نامه را جستجوپايان

  

 ياستاد راهنما از ميان اعضا در رشته مربوطه باشد. (.Ph.D) استاد راهنما بايد داراي مدرك دكتري تخصصي: 4ماده
 شوراي در ييدأت شرط به مؤسسه علمي عضو هيأت غير افراد ساير از استفاده گردد.هيأت علمي مؤسسه انتخاب مي

 انتخاب اوليه، مذاكره انجام به مربوطهاي تمسئولي كليه موارد، اين در بود.اهد خو مانعبال مؤسسه تكميلي تحصيالت
 موضوع طرح . به همين منظوراست دانشجو عهده برنامه پايان مناسب پيشرفت جهت در بعديهاي يپيگير و موضوع

 و دانشجو سوي از مربوطه فرم ارائه به منوط تكميلي تحصيالت شوراي در دانشجو) نامهپايان تحقيق طرح( پروپوزال
  .بود خواهد مربوطه مديرگروه و راهنما استاد تأييد

 

 ملزم دانشجو مديرگروه، تشخيص صورت در گردد،مي انتخاب مؤسسه از خارج ازراهنما  استاد كه مواردي در  تبصره:
  .نمايد انتخاب مشاور يا دومراهنماي  استاد مؤسسه علمي هيأت ياعضا ميان از است

 
 راهنما استاد پيشنهاد به بنا مشاور استاد باشد. داشته نيز مشاور استاد ،راهنما استاد بر عالوه تواندمي دانشجو :5ماده

. گرددمي انتخاب باشند، دكتري مدرك داراي كه مؤسسه از خارج مدعو اساتيد يا مؤسسه علمي هيأت يااعض ميان از
 اساتيد اينگونه خصوص در گردد. انتخاب نامهپايان موضوع در نظر صاحب پيشكسوت افراد ميان از تواندمي مشاور
 سال ده حداقل با مربي مرتبه با اساتيد از تواندمي مشاور استاد و بود نخواهد الزامي دكتري درجه داشتن مشاور،



 تحصيالت شوراي ييدأت با و است گروه مدير بر عهده مشاور استاد اوليه ييدأت مورد اين در شود. انتخاب كار سابقه
  نهايي خواهد شد. تكميلي

 

 يا برابر اشتراك نسبت باراهنما  استاد دو انتخاب امكاناي رشته بين يا خاص تحقيقاتيهاي زمينه خصوص در تبصره:
  .گردد لحاظ بايستي (پروپوزال) 4شماره فرم در موارد گونهاين. دارد وجود ها نسبت ساير

 

 الگوي طبق را )پروپوزال( 4 شماره فرم تواندمي نامهپايان موضوع و راهنما استاد انتخاب از پس دانشجو :6ماده
  .نمايد تنظيم مربوطه

 

 استاد ييدأت به كهخود  پروپوزال ) واحد انتخاب زمان در( هنامپايان درس اخذ از پس دانشجو است الزم: 7ماده
ل در صورت تأييد مديرگروه به شوراي پروپوزا نمايد. ارائه مديرگروه به بررسي براي را است رسيده مشاور و راهنما

  شود.تحصيالت تكميلي ارائه مي
 

 نامهپايان واحد اخذ به مجاز صورتي در دانشجوگيرد. مي صورت دروس گذراندن از پس نامهپايان واحد اخذ: 8ماده
نمايد. در  اخذ نامهپايان واحد با را خود دروس آخرين زمانت همصور به يا باشد گذرانده را خود دروس كليه كه است
  .است الزامي آموزشي نامه آيين طبق واحدها سقف رعايت حالت اين

 

 درس اخذ براي نشود، ارائه مربوطه درس نامه پايان اخذ نيمسال در و باشد شده مردود درسي از دانشجو اگر تبصره:
  .گيرد قرار بررسي مورد تا نمايد ارائه تكميلي تحصيالت شوراي به را خود درخواست است الزم نامهپايان

 

  .يابدمي قطعيت مؤسسه تكميلي تحصيالت شوراي و مديرگروه تأييد از پس دانشجو پروپوزال: 9ماده
  

دانشجو الزم است پس از تصويب پروپوزال در شوراي تحصيالت تكميلي، نسبت به ثبت آن در سامانه ايرانداك  تبصره:
  اقدام نموده و گواهي تأييد ثبت پروپوزال را به دفتر تحصيالت تكميلي تحويل نمايد.

  

 جلسه برگزاري زمان تا تكميلي تحصيالت شوراي جلسه در پروپوزال نهايي تصويب از زماني فاصله حداقل :10ماده
  .نيست ممكنتر كوتاه زمان در دفاع و است ماه شش دفاع

 

 گيرد، قرار نامهپايان واحد اخذ نيمسال از بعد نيمسال در دانشجو، نامهپايان از دفاع جلسه زمان چنانچه :11ماده
 پرداخت ثابت شهريه نيمسال آن براي و نمايد تمديد نامه راپايان درس بعدي نيمسال ابتداي در است الزم دانشجو
 .نمايد

 آموزشي سنوات وجود صورت در و 11 ماده در مندرج زمان از بيش دفاع براي بيشتر زمان به نياز صورت در تبصره:
 شوراي عهدهبر مديرگروه و راهنما استاد تأييد و دانشجو تقاضاي صورت در نامهپايان تمديد درس تشخيص مجاز،

هاي نيمسال به دفاع زمان دليل به هر اگر فوق حالت براي شورا تأييد صورت دراست.  مؤسسه تكميلي تحصيالت
رعايت  حالت اين دراست.  الزاميطبق مقررات مالي  شهريه پرداخت جديد تحصيلي نيمسالدر هر  شود منتقل بعدي
 .است الزامي ارشد، كارشناسي تكميلي تحصيالت آموزشي نامهآيين طبق تحصيلي سنوات مجاز سقف



 استاد تأييد به را دفاع آمادگي اعالم فرم دانشجو ، نامهپايان قالب در هاي پژوهشيفعاليت تكميل از پس: 12ماده
ارائه  داور اساتيد و مديرگروه به نامهپايان از مستخرج مقاالت و نامهپايان از نسخه يكبه همراه  و رساندراهنما مي

  .است تكميلي تحصيالت شوراي از مجوز كسب و مديرگروه تأييد به منوط دفاع جلسه انجام نمايد.مي
 

  .است موسسه تكميلي تحصيالت شوراي تصويب و مديرگروهپيشنهاد  به داور اساتيد انتخاب :13ماده
 

 صورت در( مشاور استاد ،راهنما استاد از متشكل توسط هيأت داوران دفاع جلسه در نامه پايان ارزشيابي :14ماده 
  گيرد.مي انجام تكميلي تحصيالت نماينده و داور اساتيد نفر 2در پروپوزال) و  مشاور استاد انتخاب

  

  .ندارد را امتياز اعطاي حق و است جلسه دبير صرفاً تكميلي تحصيالت نماينده تبصره:
 

 كه مدتي در تواندمي دانشجو شود داده تشخيص قبول غيرقابل داوران نظر هيأت از نامهپايان كه صورتي در :15 ماده
 تعيين داوران كه هيأت زماني در ديگر بار و كامل را خود نامهپايان نكند تجاوز وي تحصيل مجاز مدت حداكثر از

  گردد.مي لحاظ 11 ماده تبصره مورد اين درنمايد.  دفاع آن از كنندمي
 

 دريافت و تحصيل ادامه از كند دفاع موفقيت با خود نامهپايان از نتواند شده تعيين فرصت در كه دانشجويي: 16 ماده
  .شود مي محروم تحصيلي مدرك

 

 انداور دفاع شفاهي توسط هيأت كيفيت و نگارش كيفيت علمي، كيفيت هايشاخص براساس نامهپايان نمره: 17 ماده
  .گرددمي ارزيابي

 

 تحقق اهداف ميزانكيفيت نگارش،  مطالب، تحليل و تجزيه تحقيق، هايشاخص براساس علمي كيفيت: 18 ماده
  گردد.مي يابيارز مقاله و سواالت بهگويي پاسخ در توانايي آتي، پيشنهادات و نتايج در بحث نامه،  پايان

  

، ميزان رعايت نكات دستورزبان و كيفيت نامه پايانكيفيت نگارش بر اساس شيوه تنظيم و ترتيب مطالب در  :1تبصره
  گردد.ميجداول، اشكال و مراجع، ارزيابي 

 
نامه موجود در سايت مؤسسه ، نسبت به تطبيق فرمت آن با شيوهنامه پايانالزم است دانشجو پيش از صحافي  :2تبصره

  اقدام نمايد.
 

 نامهپايانمتعلق به دستاوردهاي پژوهشي و مقاالت مستخرج از  نامهپاياننمره از امتياز كيفيت علمي  2جمعاً   :19ماده 
 CDاست. ارائه يك نسخه از مقاله تأييدشده توسط استاد راهنما به همراه تأييديه پذيرش از دبيرخانه كنفرانس يا مجله و 

  يا پروسيدينگ كنفرانس الزامي است. 
  

نامه پژوهشي مؤسسه طبق فرمت آيين (affiliation)ويسندگان دهي عنوان نرعايت فرمت نگارش مقاله و آدرس :1تبصره
  گيرد.الزامي است. به مقاالتي كه اين مورد را رعايت نكنند نمره تعلق نمي

  



صرفاً نام استادراهنما، استاد مشاور و دانشجو به عنوان نويسنده ذكر شود؛ به  نامهپاياندر مقاالت مستخرج از  :2تبصره 
  گيرد.مورد را رعايت نكنند امتيازي تعلق نميمقاالتي كه اين 

  

مقاالت ارائه شده الزم است به تأييد استاد راهنما برسد و استاد راهنما و دانشجو مسئوليت علمي مقاله را  :3تبصره 
  بپذيرند. بررسي و اعطاي نمره به مقاله برعهده مدير گروه است.

  

به دفتر  نامهپاياندانشجو بايد در زمان اعالم آمادگي دفاع، نسخه اي از مقاالت  و مدارك مربوطه را همراه با  :4تبصره 
تحصيالت تكميلي ارائه نمايد. به دانشجوياني كه در زمان دفاع، مقاله خود را ارائه ننمايند، در صورت عدم وجود مشكل 

 ،حداكثر سه ماه پس از آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو ،دانشجو سنوات آموزشي، نظام وظيفه و در صورت درخواست
شود. براي ارائه مقاله پذيرفته شده، فرصت داده و در صورت عدم استفاده از اين فرصت، نمره نهايي به آموزش اعالم مي

  در هر حالت تاريخ دفاع، تاريخ فارغ التحصيلي دانشجو است.
  

ه بر اساس اين دستورالعمل، جزء وظايف دانشجو و استادراهنما و مشاور بوده و شامل مقاالت تهيه و ارائه شد :5تبصره 
نامه تشويق مقاالت خواهد سقف وجود نداشته و شامل آيين ISIگردد. ليكن در مورد مقاالت پرداخت تشويق مقاالت نمي

  شد.
  

به چاپ  ISIپژوهشي يا –غير از مجالت علميكه در مجالتي  نامهپاياندر مورد نمره ساير مقاالت مرتبط با  :6تبصره 
  تواند درخواست خود را جهت بررسي به شوراي تحصيالت تكميلي ارائه نمايد.رسيده است،  دانشجو مي

  
 باشد:ميبر اساس نمره كسب شده به شرح زير نامه پاياندرجه كيفي  :20ماده 
 عالي  :20 تا 19 از نمره

  : خيلي خوب99/18تا  18نمره از 
  : خوب99/17تا  16نمره از 
  : متوسط99/15تا  14نمره از 

  : مردود 14نمره كمتر از 
 

آموزش  مؤسسه به مربوط ، آن از مستخرج مقاالت و دانشجو نامهپايان معنوي و مادي مالكيت حقوق كليه: 21 ماده
  .باشدمي عالي دانش پژوهان پيشرو

 
تبصره به  14ماده و  22در  17/02/94تكميلي مؤسسه مورخ  جلسه شوراي تحصيالت در نامهآيين اين : 22ماده

 تصويب رسيد و از اين تاريخ به بعد قابل اجرا است.


