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  بسمه تعالي
 

  

 دانشگاه تصويب شوراي تحصيالت تكميلي به 16/02/92تاريخ در ماده  20در  آئين نامهاين : توجه

مغاير با آن كان لم يكن تلقي قبلي نافذ و جاري بوده و آئين نامه هاي  آن از تاريخ تصويبرسيده و 

  .گرددمي

 

  

  

 15/01/1388مـورخ   714ارشـد مصـوب جلسـه    هـاي كارشناسـي   با توجه به آئين نامه آموزشي دورهاين دستور العمل : مقدمه و كليات: 1ماده 

جهـت تسـهيل رونـد برگـزاري     بـه  هاي مربوطه در سالهاي گذشته  دوره يو ملحقات آن و متناسب با تجربه اجرا آموزش عالي شوراي برنامه ريزي

 مفاد اين آئين نامه از تاريخ تصويب. هاي مختلف تدوين شده است ها و ايجاد هماهنگي بين دانشكده هاي مربوطه، ارتقاء كيفيت برگزاري دوره دوره

  .باشد جرا مياال ها الزم براي همه دانشكده

  

  
  

  

در قالب مقررات وزارت متبوع در دو بخش قبولي مستقيم از طريق آزمون سراسري كارشناسي  ارشد صرفاًهاي كارشناسي پذيرش در دوره: 2ماده 

مصـوب مـورخ   ) اسـتعدادهاي درخشـان  (و يا از طريـق آئـين نامـه تسـهيالت برگزيـدگان علمـي       ) با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور(ارشد 

  .باشد ميو اصالحيه هاي آن وزارت متبوع  31/02/1386

  .نمايدگزينش نميدانشجو گاه صنعتي سهند به روش پذيرش آزاد، بورس، هزينه شخصي و نظاير آن دانش: تبصره

  

  

مصوب شوراي  ارشدهاي كارشناسي برگزاري دورهتكميلي آئين نامه 
 ) 1392سال (صنعتي سهند  تحصيالت تكميلي دانشگاه

  و حضور تمام وقت مقررات دوره آموزشي، انتخاب واحد: فصل سوم

  نحوه پذيرش و ورود به دوره كارشناسي ارشد:فصل دوم

  مقدمه :فصل اول



 ٢

 سـهند تمـام وقـت بـوده و     داير در دانشگاه صـنعتي  )روزانه و نوبت دوم(  ها و گرايشهايارشد كليه رشتهتحصيالت در دوره كارشناسي: 3ماده 

به منزله صفر در درس  كليه دوره هابراي جلسات  سه شانزدهم به تعداد بيش از غيبت در كالس .باشدميشركت در كليه كالسهاي درس الزامي 

و گـزارش  بـوده  استاد درس موظف به كنترل حضور و غيـاب دانشـجو در كـالس درس    . گرددمذكور و عدم اجازه حضور در آزمون پاياني تلقي مي

  .باشداز طريق دانشكده مي دانشگاه موارد موضوع اين ماده به اداره تحصيالت تكميلي

صورت رسمي ه ارشد مطابق برنامه مصوب و با حضور ناظر امتحان از طرف دانشكده بنظري مقطع كارشناسي دروسپايان نيمسال امتحان  :4ماده 

  .گردد و آزمون خارج از آن قانوني نخواهد بودبرگزار ميفقط در موعد مندرج در برنامه امتحاني 

هـاي مقطـع   هماهنگي و نظارت بر برگـزاري آزمـون   تيدر نيمسال مربوطه مسئول هامسئول امتحانات دانشكده: 1تبصـره  

  .دنباشميدارا نيز را  ارشدكارشناسي

و بر اساس شماره صـندلي منـدرج از داوطلبـان اخـذ      هر درس بر حسب ليست ثبت نامي مندرج در سيستم آموزشيامتحان : 2تبصره 

  .باشدحضور دانشجويان خارج از ليست مجاز نمي .شودمي

توسط استاد درس در سامانه آموزشي دانشـگاه ثبـت و نسـخه     بايستي روز پس از برگزاري آن 10نمرات درس امتحان حداكثر : 3تبصره

تاييد رياست دانشكده مربوطه منطبق با ليست حضور و غياب به اداره تحصـيالت   با امضاي استاد درس و بدون قلم خوردگي وچاپي آن 

ارشـد  در مـواردي كـه دروس كارشناسـي    .باشـد ميسامانه ارسال با تاخير نمرات غيرقابل قبول و غير قابل ثبت در  .تكميلي ارسال گردد

شامل ارائه سمينار و پروژه كالسي باشد و امكان ارسال نمره آن در شرايط خاصي در موعد مقرر وجـود نداشـته باشـد، حـداكثر مهلـت      

  .باشدهمان سال مي مرداد ماه 30همان سال و براي نيمسال دوم،  اسفند ماه 20ارسال نمره براي نيمسال اول 

قبـل از برگـزاري امتحـان از    در موارد استثنايي اين گونه دروس بايد . ارشناسي ارشد وجود ندارددرس ناتمام در دوره ك اساساً: 4تبصره 

به اداره تحصـيالت تكميلـي اعـالم گـردد، تـا پـس از پـذيرش توسـط شـوراي          با ذكر داليل سوي استاد درس و تاييد دانشكده مربوطه 

رت حداكثر مهلـت ارسـال نمـرات دروس ناتمـام تاييـد شـده، انتهـاي        در هر صو .تحصيالت تكميلي دانشگاه به صورت ناتمام اعالم شود

  .صفر تلقي شده و غير قابل تجديد نظر خواهد بودنمره درس ، در غير اينصورت باشدنيمسال بعدي مي

هـا  دوره هـاي مجـري  باشـد و دانشـكده  براي اساتيد داخل دانشگاه و اساتيد مدعو يكسـان مـي   4هاي ماده تمامي موارد تبصره: 5تبصره 

  .شود در انتخاب اساتيد مدعو مراتب مد نظر قرار گيرد توصيه مي ،لذا. باشندهاي مربوطه ميموظف به رعايت تاريخ و مهلت

  . باشددر جلسه امتحان نهائي به منزله صفر در درس مذكور مي غير موجه غيبت :5ماده 

  . باشد مي دانشگاهلي تحصيالت تكمي شوراي عهدهتشخيص موجه و غير موجه بودن غيبت در جلسه امتحان پاياني بر : 1تبصره

پس از موعد امتحان مربوطـه   سه روز تا حداكثربايستي گزارش داليل غيبت در جلسه امتحان پاياني همراه با مدارك مورد نياز : 2تبصره

 .باشند تسليم گردد قابل رسيدگي نميموعد مقرر  بعد ازكه  غيبت داليل .تسليم اداره تحصيالت تكميلي گردد

كـه بايسـتي    باشدمينيمسال دوم تحصيلي  آنزمان اخذ  بوده وارشد هاي مقطع كارشناسي در تمام رشته اجباريسمينار از دروس  :6ماده 

  .گردد ارسالبالفاصله نمره آن و ارائه نيمسال بعدي  انتهاي ماه اولمربوطه يا  نيمسال تحصيليتا پايان 



 ٣

بعد از  ترم تابستانيدر تواند مي انتخاب واحد درس سمينار ،در صورت تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مجري: 1تبصره 

  .ارسال گرددبالفاصله ارائه و نمره آن  ماه ديانتهاي در اين صورت سمينار بايد تا  .نيمسال دوم انجام پذيرد

 دانشـكده  پس از تـدوين، امضـاء شـده و بـه دفتـر     سمينار بايستي در قالب فرم مخصوص آن  موضوع سمينار و استاد راهنماي: 2تبصره 

  .تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مجري جهت ثبت به اداره تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال گردد ازو پس تحويل 

توانـد  مـي مجري شده از طرف دانشكده بوده و بسته به نظر دانشكده  نارائه سمينار بايستي در يك برنامه منظم و عمومي اعال: 3 تبصره

  .سمينار هم باشد يز استاد راهنمااغير  يداراي داور

  .در كليه سمينارهاي رشته گرايش مربوطه الزامي استو ورودي مربوطه شركت كليه دانشجويان دوره : 4 تبصره

الزم در ايـن راسـتا دانشـجويان    . نماينـد صورت فعال در برنامه هاي علمي دانشكده مجري شركت ه بايستي بارشد دانشجويان كارشناسي :7ماده 

هاي  ، جلسات دفاع از پايان نامه)و دكتري(جلسات رسمي سمينار كارشناسي ارشد  درارشد تحصيل خود در مقطع كارشناسيدر طول دوران است 

  . كارشناسي ارشد و همچنين سمينارهاي علمي مورد نظر دانشكده شركت نمايند

  
  

  

ارشد به عنوان بخشي از فعاليتهاي الزم براي اخذ درجه در رشـته و مقطـع تحصـيلي    كارشناسي پايان نامه در مقطع تحصيلي :توضيح

گيـري، ارائـه    بحـث، نتيجـه    روش تحقيـق، مراحـل تحقيـق،     له علمي، بيان فرضيه، هدف،أباشد، كه شامل شناسائي، طرح مس مربوطه مي

طور منطقـي و علمـي تعريـف، تحقيـق، اجـراء،      موقع مقرر و به  در لذا بايستي .گزارش علمي مكتوب و دفاع از آن به شكل مناسب است

  .شودارائه و  نگاشته

، سـازماندهي و زمانبنـدي مناسـب    ب با مقتضيات دانشگاه صنعتي سهندمتناس و آئين نامه مصوب وزارت متبوع مطابق كليات مندرج در

مندي از وقت دانشجويان و اساتيد راهنمـا و   اكثر امكان بهرهارشد جهت فراهم آوردن حدفعاليتهاي پژوهشي دانشجويان مقطع كارشناسي

باشد كه راه  داراي الويت خاصي مي ياندانشجو دليل سنوات تحصيليافزايش بياز  جلوگيرياحتراز از هر گونه ركود در فعاليت دانشجو و 

ئين نامه بر راهنمائي مسئوالن آموزشـي  فصل از آمواد ذيل اين . هموار خواهد نمودجذب و هدايت نسلهاي جديدي از دانشجويان را براي 

لي و كيفيـت  يهاي مختلف رشته تحص ب در ارتقاء جنبهسريزي منا هاي مجري، اساتيد راهنما و دانشجويان تاكيد دارد تا با برنامه دانشكده

  .هاي موردي نداشته باشند دانش آموختگان رشته مزبور، نيازي به استعالم

مدت تحصـيل و  ايجاد هماهنگي از نظر ها با  آئين نامه سعي دارد تا حد امكان ضمن حفظ استقالل علمي رشته زاين فصل اديگر  از طرف

هـا و اعمـال    تشـويق هـا،   حمايـت ها،  ارزيابي را براي يشرايط همسان ،هاي تحصيلي پايان نامه تعريف و اجرايشكل ظاهري، نحوه تحقيق، 

  .ضوابط كالن دوره فراهم آورد

  

  ان نامه كارشناسي ارشدپاي: فصل چهارم



 ٤

  

  
به باال شاغل در دانشگاه صنعتي سهند كه در طـول دوره پژوهشـي و برگـزاري    و استاد راهنماي اول و دوم از اعضاء هيأت علمي استاديار  :8ماده 

  .شوند انتخاب مي ،يابند صورت مرتب و قابـل قبول در دانشگاه حضور ميه نامه ب دفاعيه پايان

خدمات آزمايشـگاهي يـا كارگـاهي از موسسـات     ها، اخذ دادهارشد نياز به استفاده از در مواردي كه براي انجام پايان نامه كارشناسي: 1 تبصره

عتي سـهند،  با تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه صن تواندپژوهشي، صنعتي يا علمي ديگر وجود داشته باشد، استاد راهنماي دوم مي

در اينگونه موارد نحوه تعامل دانشگاه با موسسه مزبور و ميزان حضـور دانشـجو در   . از آن موسسه مزبور با رعايت مقررات مربوطه انتخاب شود

ايسـتي  براي بررسي و تائيد انتخاب استاد راهنماي دوم خـارج دانشـگاه ب   .مورد نياز بايستي حتي االمكان تعريف گردد ياهمحل انجام آزمايش

گيري  براي دانشجو و نامه استاد راهنماي اول مبني بر ضرورت بهره الزمبق استاد مذكور، اعالم موافقت كتبي ايشان مبني بر ارائه خدمات اسو

چنانچـه  . اخل دانشگاه ضميمه فرم پيشنهاد پايان نامه باشـد د راز خدمات استاد راهنماي خارج دانشگاه و غير قابل انجام بودن اين خدمات د

  . مدرك دكتري الزامي استشده و عضو هيات علمي دانشگاه نباشد، داشتن استاد راهنماي دوم خارج از دانشگاه صنعتي سهند انتخاب 

دانشجو موظف است با راهنمائي دانشكده مجري، گروه تخصصي و به ويـژه اسـتاد راهنمـاي گـروه، رشـته و ورودي      : 2تبصره 

بـراي  (تحصيلي خود نسبت به تعيين موضوع و ارائه  پيشنهاد پايـان نامـه خـود اقـدام نمايـد       مربوطه، تا پايان نيمسال دوم

تا زمان تصويب نهائي پيشنهاد مربوطه در شوراي ). مهر ماه اين مدت تا آخر مهر ماه همان سال قابل تمديد است  وروديدانشجويان 

  .شود تحصيالت تكميلي دانشگاه مراتب نهائي تلقي نمي

با نظر استاد راهنما از شرايط از خارج دانشگاه، در زمينه تخصصي مكفي انتخاب استاد مشاور با مدرك دكتري يا مربي با سابقه كار : 3تبصره 

  .صدر اين ماده مستثني است مندرج در

ختلف علمي هاي مژوهش را در سايت دانشجو موظف است قبل از انتخاب عنوان پايان نامه، كلمات كليدي و موضوع پ: 4تبصره 

جستجو و مراتب را با راهنمائي استاد راهنما بررسي و در صورت اطمينان از جديد و علمـي بـودن آن موضـوع پايـان نامـه را      

  . انتخاب كند

رهگيـري   براي تكميل فرم پايان نامه كارشناسي ارشد بايستي عنوان و مشخصات آن در سايت ايران داك ثبت و كد: 5تبصره 

  .د كتابخانه مركزي دانشگاه رسيده باشددريافت و به تائي
  

  

  

دانشـگاه در سـايت اداره تحصـيالت تكميلـي قابـل      ) و دكتـري (ارشـد  هـاي كارشناسـي  نامه پايانسازي و نگارش  دستورالعمل نحوه آماده: 9ماده 

  .دسترسي است

  :كارشناسي ارشد نامهاننامه تدوين پايوهشي:4-2

   :انتخاب استاد راهنما و موضوع پايان نامه:4-1



 ٥

به  فوق الذكر نگارش، صحافي و دستورالعملو در قالب  روان صفحه به زبان فارسي 140و حداكثر  70پايان نامه بايستي در حداقل : 1 تبصره

ولي نگارش آن به زبان انگليسي قابـل قبـول نخواهـد     ،تواند داراي ضمائم فارسي يا انگليسي هم باشدپايان نامه مي .امضاء هيات داوران برسد

  .بود

طبق نظر هيات داوران و تاييد مرجع تاييد كننـده  پس از انجام اصالحات الزم را نسخه نهايي پايان نامه دانشجو بايد : 2 تبصره

حداكثر يك ماه پـس از دفـاع، بـه اداره تحصـيالت      مذكور در صورتجلسه دفاع به همراه فرمهاي تكميل شده تسويه حساب،

معـادل  در تسويه حساب پس از دفاع از پايان نامه، هر ماه تاخير  يبايد به ازا در غير اين صورت. تكميلي دانشگاه تحويل دهد

  .براي دانشجويان نوبت دوم همان سال به حساب دانشگاه واريز نمايد را يك چهارم شهريه مصوب دانشگاه

  

  

 لكـن . باشـد  مـي  20 ،گـردد  سقف نمره پايان نامه كارشناسي ارشد كه با كيفيت مطلوب در موعد مقرر تعريف، تصويب، اجراء و ارائـه مـي   :10ماده 

داوران اعضـاء هيـات   بـراي   ارزيـابي دستورالعمل اين  .يابدقف نمره كاهش ميس ،ذيل موارددر صورت حادث شدن يكي از  مطابق اين دستورالعمل

نمره آن غير قابل تغيير بوده و در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده دفـاع   مورد اشارهدستورالعمل  ابي پايان نامه بر اساسدر صوررت ارزي .باشدمي

ـ . گردد و نمره آن قابل اعمال نيستاز پايان نامه غير قابل قبول تلقي مي  صـورت مـدون ارائـه   ه موارد زير شرايط كاهش سقف نمره پايان نامه را ب

  .نمايد مي

رشته و ورودي مربوطه، تا  ،ويژه استاد راهنماي گروهه دانشجو موظف است با راهنمائي دانشكده مجري، گروه تخصصي و ب .1

هاي مهر  براي ورودي( مايدنامه خود اقدام نو ارائه پروپوزال پايان وم تحصيلي خود نسبت به تعيين موضوعدمسال نيپايان 

از نمره  15/0پروپوزال تصويب   درتاخير هر هفته به ازاي شروع . )همان سال قابل تمديد است ماه مهرماه اين مدت تا آخر 

تعـداد  كسر نمره بدون توجه به تعداد روزهاي تاخير به ازاي ( سقف نمره ارزيابي نهائي پايان نامه دانشجو كسر خواهد شد

 .)انجام خواهد شدها  هفته

دفـاع نمايـد، كسـر نمـره     با درجه عالي در صورتي كه دانشجو تا پايان نيمسال چهارم تحصيلي از پايان نامه خود  :تبصره

و در صورت دفاع از پايان نامه تا پايان نيمسال چهارم تحصيلي با درجه خيلـي   اين ماده لحاظ نخواهد شد 1مذكور در بند 

  .ظ خواهد شداين ماده لحا 1خوب، نصف كسر نمره مذكور در بند 

 .نسبت به اتمام مراحل مختلف اجراء و دفاع از پايان نامه خـود اقـدام نمايـد    پايان نيمسال چهارمدانشجو موظف است تا  .2

پـذير  امكـان اين آيين نامه  15مذكور در ماده مديد سنوات تحصيلي براي نيمسال پنجم فقط در شرايط خاص تمطابق آئين نامه وزارتي 

  :نامه كارشناسي ارشدنامه برگزاري جلسه دفاعيه و ارزيابي پايانشيوه:4-3
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بـه  ، كميسيون موارد خـاص دانشـگاه  از  پس از كسب مجوز ثبت نام براي نيمسال پنجمو  دفاعدر صورت تاخير و تعلل در . باشدمي

براي دانشـجويان نوبـت    دانشگاه يك چهارم شهريه مصوبو موظف است معادل جدانشدر دفاع از پايان نامه ماه تاخير  هرشروع ازاي 

بدون توجه به تعداد روزهاي تاخير بـه ازاي تعـداد ماههـا انجـام خواهـد       مبلغ واريزي (به حساب دانشگاه واريز نمايد را دوم همان سال 

ه كدشوراي تحصيالت تكميلـي دانشـ  كسب مجوز دفاع از  تاريخمتناسب با آن، براساس مبلغ واريزي محاسبه ميزان تاخير و  مبناي .)شد

دفاع از پايان نامه بايـد انجـام گيـرد، در     از تصويب در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدهحداكثر سه هفته پس مربوطه بوده و 

 .خواهد بود مبلغ واريزي مبناي محاسبه تاريخ دفاع از پايان نامه صورت  غير اين

شـروع مبنـاي محاسـبه    بـه تـاريخ    هفتهدو  ك واحد درس جبرانيهر يبه ازاي داشتن واحدهاي جبراني در دوره كارشناسي ارشد بـه ازاي   .3

الزم به ذكر است كه بـر   .شود كه حداكثر آن شش ماه بوده و در هيچ صورتي شامل نيمسال ششم تحصيلي نخواهد بود تاخير اضافه مي

  .ثبت نام در دروس جبراني با پرداخت شهريه خواهد بوداساس مصوبه هيات امناي دانشگاه صنعتي سهند، 

مره حاصل از آن صرفا بايد در جلسه رسمي هيات داوران پايان نامه صـورت گرفتـه و نمـرات جلسـات     اعمال اين ماده و احتساب كسر ن .4

دفاعيه كه مطابق مقررات بصورت رسمي و با حضور نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه برگزار شده باشد در خـارج از جلسـه غيـر قابـل     

 .باشد تغيير مي

اتمام مراتب اجـراي پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد      در  ضروريات مسلمآموزش نحوه تهيه و ارائه مقاالت علمي مستخرج از پايان نامه از  :11ماده 

داشـته باشـد،    مقاله پذيرفته شده در مجالت علمي معتبر يا كنفرانسهاي علمي معتبر ملـي يـا بـين المللـي    دانشجو در صورتي كه باشد، لكن  مي

 20تا رسيدن به سقف  راقابل جمع شدن با نمره ارزيابي پايان نامه  )نمره 5تا سقف حداكثر (نمرات تشويقي ود اعضا هيات داوران ش پيشنهاد مي

تعيـين و   ،به شرح ذيل در جلسه رسمي دفاع از پايان نامه و در حضور نماينده تحصيالت تكميلي براساس مستندات ارائه شـده توسـط داوطلـب   

  : نمايند صورت جلسه 

   ،نمره 3هر مورد حداكثر  ISIدر مجالت نمايه شده پذيرفته شده مقاله  )1

  ،نمره 2پژوهشي هر مورد حداكثر -علمينمايه شده در مجالت پذيرفته شده مقاله  )2

 1هـر مـورد حـداكثر    مورد تاييد وزارتين علوم و بهداشـت و درمـان    ترويجي -نمايه شده علميدر مجالت پذيرفته شده مقاله  )3

   ،نمره

نمـره و هـر مـورد     1كنفرانس بين المللي حداكثر هر مورد  جهت ارائه شفاهيدر كنفرانسهاي معتبر پذيرفته شده مقاله كامل  )4

 ،نمره 75/0حداكثر كنفرانس ملي 

 ،نمره 5/0 حداكثرصورت پوستر هر مورد ه جهت ارائه ب) ملي و بين المللي(در كنفرانسهاي معتبر پذيرفته شده مقاله كامل  )5

بدون داشتن تائيد علمي هـر   ،نمره 3هر مورد حداكثر  بين المللي، نمره 2داخلي هر مورد حداكثر : ثبت اختراع با تائيد علمي )6

 .نمره 5/0 مورد

  .نمره 1آزمايشگاهي با تاييد دانشكده مربوطه، هر مورد حداكثر  setupساخت دستگاه و راه اندازي  )7
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و مستخرج باشند كه نام دانشجو به عنوان نويسنده اول در آن درج شده  اي قابل احتساب در نمره ميتنها مقاالت پذيرش شده: 1 تبصره

در تمامي مقاالت ارسالي به مجالت و كنفرانسها درج نام استاد راهنما به عنوان نويسـنده مسـئول و ارسـال آن بـا      .باشداز پايان نامه 

التي كه توسط دانشجو به عنوان نويسنده مسئول و همچنين بدون اطالع اسـتاد راهنمـا   اطالع و تاييد استاد راهنما، الزامي است و مقا

  .به آنها اختصاص داده نخواهد شد گردند، نمره تشويقي ارسال مي

نام دانشگاه صنعتي سـهند ارائـه شـده    ه رعايت اصل احترام به حقوق معنوي و ب با كه هستند تنها امتياز مقاالتي قابل محاسبه: 2تبصره

  .باشند

و لـذا كسـب نمـرات    مـي باشـد    2مجموع امتياز قابل محاسبه از بندهاي مربوط به مقاالت كنفرانس پذيرفتـه شـده حـداكثر    : 3 تبصره

و ثبـت اختـراع   شـده، علمـي پژوهشـي، علمـي ترويجـي       نمايهپذيرفته شده در مجالت مربوط به مقاالت  5تا سقف  2تشويقي بيش از 

  .باشد مي

  .باشد مياين آيين نامه  10بهره مندي از هر مقدار از نمرات تشويقي مندرج در اين ماده منوط به اعمال بدون تغييرات ماده :  4تبصره 

اعمال اين ماده و احتساب نمرات تشويقي حاصل از آن صرفا بايد در جلسه رسمي هيـات داوران پايـان نامـه صـورت گرفتـه و      : 5تبصره 

صورت رسمي و با حضور نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه برگزار شده باشـد در خـارج از   ه طابق مقررات بنمرات جلسات دفاعيه كه م

تعيين نمره در خارج جلسه رسمي هيات داوران و در تاريخ غير از روز دفـاع و يـا بـدون حضـور نماينـده      . باشد جلسه غير قابل تغيير مي

  . باشد طل ميتحصيالت تكميلي دانشگاه غير قانوني بوده و با

از متشـكل  مورد تاييد در جلسه شوراي تحصيالت تكميلي دانشـكده مجـري و   ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيات داوران : 12ماده 

بـاال از داخـل    ميلي دانشگاه، يك نفر از اعضـاي هيـات علمـي اسـتاديار و بـه     كاستاد يا اساتيد راهنما، استاد يا اساتيد مشاور، نماينده تحصيالت ت

  . گيرددانشگاه و يك نفر از اعضاي هيات علمي استاديار و به باال از دانشگاههاي ديگر يا متخصصان با حداقل مدرك دكتري صورت مي

به نمـرات اسـتاد راهنمـا، داور داخلـي و داور خـارجي محاسـ      كه بـه صـورت ميـانگين     ارزشيابي پايان نامه به شرح زير استنمره نهايي  :13ماده 

انجام شده باشد و يا استاد مشاور داشته باشـد، ميـانگين نمـرات اسـاتيد راهنمـا و       در صورتي كه پايان نامه با راهنمايي دو استاد راهنما. گردد مي

  :مشاور به عنوان يك نمره در نظر گرفته خواهد شد

  لي،      عا: 20تا  19نمره          -الف

      ار خوب،  بسي :99/18تا  18نمره                 

         خوب،: 99/17تا  16نمره                 

  قابل قبول: 99/15تا  14نمره                 

در اين صورت دانشجو مجاز است تا حداكثر يك نيمسـال در مـدت مجـاز تحصـيل در جلسـه دفاعيـه       . غير قابل قبول است 14نمره كمتر از  -ب

دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفـاع نمايـد، از ادامـه تحصـيل و     . فاع كندشركت و مجدداً از پايان نامه د

  .شودبه اين دانشجو فقط يك گواهي از دروس گذرانده در طول تحصيل اعطا مي. شوددريافت مدرك تحصيلي محروم مي
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  .باشد ذيل ميجدول شرح ه ب مصوب فوق دستورالعملمطابق  كارشناسي ارشدهاي مختلف نحوه ارزيابي پايان نامه  مؤلفه :14ماده 
 

  پايان نامه كارشناسي ارشد ارزيابيهاي مختلف  مولفه عنوان
 نمره حداكثر
  20از 

نمره 
  دانشجو

  
كيفيت، روش، نتايج  -1

و پيشرفت كار 
  پايان نامه

  )درصد 70(

    در انتخاب موضوع و روشها عالقه و دقت نظر دانشجو، تالش) الف
  
14  

  
  آرايش و تنظيم پايان نامه، تدوين مطالب و حسن نگارش) ب

  سطح علمي و كاربردي مطالب ارائه شده) ج
  موضوع ديع بودنو ب به روز بودن منابع ،وضعيت استفاده از منابع )د
  نتيجه گيري و نوآوري پايان نامه ،تجزيه و تحليل، بحث )ه

    3  )درصد15( ، كيفيت اساليدها و رعايت زمانبندينحوه ارائه در جلسه دفاع – 2
    3  )درصد15(علمي داوران  توانايي در پاسخ به سؤاالت – 3

  

  

 داشـتن پيشـرفت تحصـيلي مطلـوب و     كه در موارد ذيل در صـورت  باشد ارشد چهار نيمسال ميكارشناسيمدت تحصيل در مقطع  :15ماده 

دانشـگاه حـداكثر تـا     تاييد كميسيون موارد خاصاستاد راهنما، شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و  نظر موافقتقاضاي كتبي و مستدل دانشجو، 

   .يك نيمسال تحصيلي قابل تمديد است

 استفاده از مرخصي تحصيلي -1

 )و حداكثر يك نيمسال دو هفتهبه ازاي هر واحد جبراني ( و گذراندن آنها در موعد مقرر يواحد هاي جبرانالزام در گذراندن  -2

 .كه مراحل اجرائي آن سپري شده باشد عملي بودن بخش قابل توجهي از پايان نامه مصوب كارشناسي ارشد -3

 . مشاركت در طرحهاي ملي كه از طريق دانشگاه مصوب شده باشد -4

حضور داشته و مطابق ) غير از ايام مرخصيه ب(براي دانشجوياني قابل قبول است كه تمام وقت در دانشگاه  يد سنوات صرفاًتمد: 1تبصره 

مرجـع   .نخواهد بـود تمديد سنوات براي دانشجوياني كه حضور كافي در دانشگاه ندارند مورد قبول . نظر استاد راهنما فعاليت كرده باشند

  .باشد تشخيص حضور كافي دانشجويان در دانشگاه دانشكده مجري و يا اداره تحصيالت تكميلي مي

پـس   و داليل ارائه شده از طرف دانشجو براي مدت معلوم يك تا چند ماه و حداكثر يك نيمسال اساس نيازبر تمديد سنوات : 2تبصره 

 .دپذير انجام مياز تاييد كميسيون موارد خاص دانشگاه 

  .وجود ندارددر نيمسال اول تحصيلي ارشد امكان اخذ و بررسي تقاضاي مرخصي و مهمان دانشجويان كارشناسي :16ماده 

ضمناً چنانچه آئين نامه خاصي از طـرف وزارت علـوم   . باشد گيري بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه ميدر شرايط خاص تصميم: 1تبصره 

  .باشد از اين ماده مستثني مي ،آئين نامه مبني بر نقل و انتقاالت نمايددانشگاه را ملزم به رعايت مفاد 

 مدت مجاز تحصيل، ضوابط تمديد سنوات، مرخصي و انتقال: فصل پنجم
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تقاضاي مرخصي در نيمسالهاي دوم تا چهارم بايستي قبل از شروع نيمسال و برابر جدول زماني تقويم آموزشـي اعـالم شـده در    : 2تبصره 

  .دنباش قابل رسيدگي نمي شده هاي اعالمتقاضاهاي مرخصي بعد از تاريخ. ال شودسايت دانشگاه تكميل و ارس

عدم انتخاب واحد يا ثبت نام دانشجو در هر مرحله از تحصيل يا به هر دليل به منزله عدم مراجعه تلقي شده و مطـابق مقـررات   : 3تبصره 

  .شودمي صادرحكم اخراج آموزشي 

از طريـق كمسـيون مـوارد    انتقالي در مقطع كارشناسي ارشد مطابق مقررات آموزشي مقدور نيست و در موارد خاص مستلزم اقـدام   :17ماده 

مراجعـه   به كميسيون موارد خـاص  تعريف موارد خاص بايد به شرح مقررات مربوط باجهت آشنائي . باشد ميا و مقصد دهاي مبدانشگاهخاص 

  .شود

  

  

  

  :باشد ه شرح جدول ذيل ميارشد بجدول زمانبندي تحصيل در دوره كارشناسي: 18ماده 

  فعاليتهاي پژوهشي  تعداد واحدهاي درسي  نيمسال

ــا  8  اول ــداكثر  12ت ــد  3و ح واح
  جبراني در صورت نياز

هـاي   با زمينـه  مراجعه دانشجويان به اساتيد گروههاي تخصصي و آشنايي -1
 پژوهشي مرتبط

  شركت در كارگاه آموزشي استفاده از منابع الكترونيكي -2
 انتخاب استاد موضوع سمينار و تدوين و ارائه گزارش سمينار -1  12تا  8  دوم

    انتخاب و به تصويب رساني موضوع پايان نامه  -2
واحـد پايـان نامـه و     6انتخاب   سوم

ــده  ــا رعايــت (دروس باقيمان ب
  )واحد 12حداكثر 

 نامهاجراي مراحل پايان -1
  تدوين و ارسال مقاالت علمي -2
  تدوين و ارائه گزارش پايان نامه -3

 نامهدفاع از پايان -1  تمديد واحد پايان نامه  چهارم
  تدوين و ارسال مقاالت علمي -2

 
  

  

  .باشد رياست دانشكده مجري مي بر عهده مفاد اين آئين نامه اجراي دقيق يتمسئول :19ماده 

هـا و   به تناوب از طريق مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه ، تابلو اعالنات و دفاتر دانشكده مجري به اطالعيـه  ددانشجويان موظفن: 1تبصره 

الزم بـه تاكيـد اسـت    . دانشگاه اقدام نمايندضوابط جاري دوره تحصيلي توجه نموده و نسبت به تطبيق روند تحصيلي خود با ضوابط جاري 

  .كه اظهار عدم اطالع يا عدم اطالع از مفاد آئين نامه مانع اعمال مقررات نخواهد بود

 جدول زمان بندي اهم فعاليتهاي دانشجو: فصل ششم

 ضمانتهاي اجرائي آئين نامه:فصل هفتم



 ١٠

 1390براي دانشجويان ورودي سـال  در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه تصويب و از زمان تصويب  16/02/92اين آيين نامه در تاريخ  :20ماده 

توانـد  هاي وزارت متبوع، ايـن آئـين نامـه مـي     به ضرورت مقتضيات جديد و متناسب با تغييرات احتمالي در آئين نامه .مي باشدالزم االجرا به بعد 

در صورت درخواست بـيش از دو سـوم اعضـاء شـوراي      .قرار گيرد بازبينيمورد  اًتوسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه هر دو سال يكبار مجدد

   .كميلي دانشگاه، مفاد مورد نظر قابل بازبيني استتحصيالت ت


