
 

 

 

 

 

 

این شیوه نامه مشتمل بر پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد  اجراییهماهنگی در روند  به منظور ایجاد

مراحل انتخاب استاد راهنما و مشاور، مراحل تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد، ضوابط اجرایی پایان 

  تدوین گردید.نامه کارشناسی ارشد، فرایندها و مراحل دفاع و پس از دفاع 



 

 

 

 مراحل تعیین استادان راهنما و مشاور :1ماده 

از بین اعضای هیئت علمی گروه  شهریورو حداکثر تا پایان  دوماستاد راهنما ترجیحأ تا پایان نیمسال   ۱ – ۱

 .دانشگاه به پیشنهاد دانشجو و تأیید گروه انتخاب می شود 

 استاد راهنما باید دارای مدرک دکتری تخصصی با حداقل مرتبه استادیاری باشد. :۱تبصره 

در مواردی که به پیشنهاد استاد راهنمای اول، همکاری استاد راهنمای دوم ضروری تشخیص داده شود،   ۱ – ۲

 آموزشی استاد راهنمای دوم انتخاب می شود. با تأیید گروه

همکاری اعضای هیئت علمی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی تأیید  : ۲تبصره  

های برتر خارجی که سابقه علمی درخشان و مقبولی داشته باشند، به عنوان استاد دانشگاه شده وزارتین و

 بالمانع است.    دانشگاهراهنمای دوم با تأیید 

 امکان پذیر است. گاهپایان نامه در دانش پروپزالاضافه شدن استاد راهنمای دوم تا قبل از تصویب  : 3تبصره 

استاد مشاور با پیشنهاد استاد راهنما و  یکحداکثر در صورت ضرورت و مطابق با شیوه نامه مربوط   -۱ – 3

 به گروه راهنمایی اضافه می شوند. دانشگاه تأیید

 دانشگاهاضافه نمودن استاد مشاور با درخواست کتبی استاد راهنمای اول و تأیید شورای پژوهشی  :4تبصره  

 امکان پذیر است.  تایید پروزالماه پس از  سه حداکثر تا

حذف استاد مشاور معرفی شده در صورت تأیید کتبی استاد راهنمای اول و مشاور و تأیید شورای  :5 تبصره 

 امکان پذیر است. دانشگاهحداکثر تا سه ماه قبل از تحویل نسخه نهایی پایان نامه به   دانشگاهپژوهشی 

 

 مراحل تصویب موضوع پایان نامه : 2 ماده 

دانشجو باید پیشنهادیه تکمیل شده موضوع پایان نامه را حداکثر تا شروع نیمسال سوم به واسطه استاد  -۲ – ۱

تا در شورای تحصیالت تکملیی  تحصیالت تکمیلی گروه ارائه دهد به مسئولبرای تصویب  راهنمای خود

 مورد بررسی قرار گیرد.

زمان شروع دوره  هگادر شورای پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانش پروپزالصویب در صورت ت -۲ -۲

 است. دانشگاهدر  پروپزال پژوهشی دانشجو تاریخ تصویب



 

 

 . درخواست تغییر در محتوای پشنهادیه در دو حالت بررسی می شود: 6تبصره  

 ،از پیش تعریف شده باشددرصد اهداف و مراحل اجرایی ۲5الف( در صورتی که میزان تغییرات کمتر از 

اعمال این تغییرات منوط به تایید گروه و دانشکده مربوط است و در صورتی که زمان درخواست حداکثر سه 

 ماه بعد از تصویب پیشنهادیه اولیه باشد، بالمانع است. 

شد، درصد اهداف و مراحل اجرایی از پیش تعریف شده با ۲5ب( در صورتی که میزان تغییرات بیشتر از 

فرایند داوری و تأیید پیشنهادیه مدنظر مجددا باید در گروه و دانشکده مربوط انجام شود و صرف نظر از تاریخ 

 ارائه درخواست، دفاع دانشجو یک نیمسال به تعویق می افتد.

 فرایند و مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد : ۳ماده 

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد باید به زبان فارسی و بر اساس آخرین ویرایش راهنمای نگارش  -3 – ۱

 دانشگاه باشد.

پژوهشی )بر اساس آیین  -دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باید در محدوده زمانی مجاز آموزشی  -3 – ۲

 متبوع( صورت گیرد. نامه های ابالغی وزارت

ن الزم برای ارائه درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شش ماه بعد از تصویب حداقل زما - 3 - 3 

 است. پروپزال

فرم تعیین تاریخ دفاع و دو نسخه از پایان دانشجو آمادگی خود را برای دفاع از پایان نامه با تحویل  - 3 - 4

 .اعالم می کند نامه )صحافی نشده( به تحصیالت تکمیلی 

تکمیلی مطرح می کند و در  درخواست دفاع را در شورای تحصیالت  تحصیالت تکمیلی ولمسئ - 3 - 5

صورت تأیید در صورتجلسه محدوده زمان پیشنهادی دفاع همراه با فهرست داوران داخل گروه و خارج از 

 ل می شود.داوران ارساروز قبل از محدوده زمانی پیشنهادی  ۱5گروه را به همراه دو نسخه پایان نامه حداقل 

نیز به معاونت  آموزش: همراه با مدارک ارسالی، مجوز آموزشی صادر شده از سوی کارشناس 7تبصره 

تا گذراندن حداقل واحد های آموزشی مورد بررسی  الت تکمیلی دانشکده ارسال می شودپژوهشی و تحصی

 قرار گیرد.

به ارسال دعوت نامه رسمی به همراه نسخه باید حداقل ده روز پیش از تاریخ دفاع نسبت دانشگاه  - 3 - 6

 پایان نامه برای داوران داخل و خارج از گروه اقدام کند.  نهایی



 

 

: دانشجو ملزم است حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه رسمی دفاع، اطالعیه جلسه دفاع خود را 8تبصره 

 اطالع رسانی الزم را انجام دهد. دانشگاهنیز باید در سایت  دانشگاهمناسب نصب کند.  در محل های

جلسه دفاع از پایان نامه به صورت عمومی با حضور اعضای هیئت داوران و سایر عالقه مندان  - 3 - 7 

هیئت علمی و متخصصان برگزار می شود. بخش پرسش و پاسخ جلسه دفاع پایان نامه با  دانشجویان، اعضای

 داوران ادامه می یابد.  حضور افراد عالقه مند و هیئت

ه، استاد راهنمای اول و داوران داخل گروه و گا: جلسه دفاع با حضور نماینده تحصیالت تکمیلی دانش 9تبصره 

 گروه رسمیت پیدا می کند.  خارج از

صرفا در زمان مأموریت فرصت مطالعاتی شش ماهه استاد راهنما، جانشین استاد راهنما می تواند  : ۱1تبصره 

 شرکت کند. لسه دفاعدر ج

: داور خارج از گروه می تواند از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه  ۱۱تبصره  

 شود. وزارتین انتخاب

 ۲نماینده تحصیالت تکمیلی و به صورت محرمانه کاربرگ شماره  در پایان جلسه دفاع، هیئت داوران - 3 - 8 

در کاربرگ درج می کنند. نمره نهایی پایان نامه از میانگین نمرات اعضای هیئت تکمیل و نمره دانشجو را  را

( به با احتساب فقط یک نمره برای استادان راهنما و مشاور )میانگین نمره استادان راهنما و مشاورداوران  

 تعیین می شود. جدول زیردرجه آن بر اساس  دست می آید و

 درجه عالي

(02-91) 

 خيلي خوب

(11/91-91) 

 خوب

(11/91-91) 

 متوسط

(11/91-91) 

 مردود

 (91)کمتر از 

 

در صورتی که پایان نامه از منظر هیئت داوران صالحیت دفاع نداشته باشد، با رعایت سقف مجاز  - 3 - 9 

نیمسال به دانشجو فرصت داده می شود تا پس از تکمیل پایان نامه و بر طرف کردن  سنوات تحصیلی، یک

دفاع کند. در صورت موفق نشدن دانشجو در این مرحله، تنها گواهی گذراندن  ایرادها مجددا از پایان نامه خود

 واحدها به دانشجو اعطا می شود. 

در صورتی که دانشجو در اولین نوبت دفاع موفق به کسب نمره قبولی نشود و برای بار دوم از :  ۱۲تبصره 



 

 

باشد(، نمره نهایی پایان نامه به صورت زیر « لزوم دفاع مجدد»نوبت اول،  فاعپایان نامه دفاع نماید )نتیجه د

 محاسبه می گردد:

 ( ۱4+نمره پایان نامه بر اساس دفاع نوبت دوم)

۲ 

 در نوبت دوم دفاع، عالوه بر دو استاد داور قبلی یک استاد داور دیگر به کمیته داوری اضافه می شود.

مقررات و قوانین : تمدید زمان مجاز تحصیل مطابق آیین نامه های آموزشی دانشگاه و با رعایت ۱3تبصره 

 انجام می شود.جاری 

 پایان نامه هاي کارشناسی ارشد مقاله نمره مربوط به 5/1نحوه لحاظ نمودن  :4ماده 

در نظر گرفته  5/۱8گرایش ها بر اساس مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی نمره پایان نامه برای همه رشته ها و 

ماه بعد از دفاع( اضافه می شود. البته در صورتی  6می شود.  نمره باقیمانده با ارائه مستندات زیر )حداکثر تا 

 که دانشجو با تأیید استاد راهنما یا به دالیل اداری موافق نباشد، نمره نهایی روز دفاع مشخص خواهد شد.

که جزو لیست سیاه )مجالت نامعتبر( وزارت علوم، تحقیقات و  ارسال و چاپ مقاله در مجالتی -۱-4

هستند مجاز نیست. در صورت لزوم، دانشجویان می توانند قبل از ،وزارت بهداشت و درمان فناوری

 استعالم نمایند.دانشگاه ارسال مقاله در مورد اعتبار مجله /کنفرانس از 

 شد.مقاله باید مستخرج از پایان نامه دانشجو با -۲-4

به ازای هر مقاله، نمره تشویقی صرفا به اولین دانشجو در لیست نگارندگان تعلق می گیرد. فقط نام  -3-4

 اساتید راهنما و مشاور می تواند قبل از نام دانشجو در لیست نگارندگان باشد.

 ان مقاله باشد. مقاله حتما باید با مجوز استاد راهنما ارسال شده باشد و استاد راهنما جزو نگارندگ -4-4

گواهی ارائه مقاله در کنفرانس های خارجی الزامی است. در صورت عدم امکان شرکت دانشجو و  -5-4

کنفرانس و یا عدم ارائه گواهی از طرف کنفرانس )خارجی(، مقاله حتما باید در وب  سایر نگارندگان در

 نمایه شده باشد. ACMیا  IEEE Xploreسایت 

و  های داخلی، نامه پذیرش، گواهی ثبت نام در کنفرانس پذیرفته شده در کنفرانس در مورد مقاالت -6-4

 مقاله، برای محاسبه نمره تشویقی دانشجو کفایت می کند. تعهد برای ارائه



 

 

را به « فرم درخواست تعیین نمره تشویقی پایان نامه»برای محاسبه نمره تشویقی مقاله، دانشجو باید  -7-4

 .نیاز )مندرج در جدول زیر( به دفتر تحصیالت تکمیلی تحویل دهد همراه مدارک مورد

 مدارک مورد نیاز هنوع مقال

 یک نسخه از مقاله چاپ شده در مجله

 نامه پذیرش مقاله )با تایید استاد راهنما( -یک نسخه از مقاله  پذیرفته شده برای چاپ در مجله

 -ارائه شده در کنفرانس داخلی 

 خارجی

 گواهی ارائه مقاله -مقاله یک نسخه از 

پذیرفته شده برای ارائه در کنفرانس 

 داخلی

گواهی  -نامه پذیرش مقاله )با تایید استاد راهنما(  -یک نسخه از مقاله 

 ثبت نام در کنفرانس

 

 «:نمره  5/۱» مالک های   

الف( مقاله مجله: دانشجو با ارائه مقاله در ارتباط با پایان نامه در مجالت مختلف می تواند امتیازاتی به شرح 

 زیر کسب کند : 

نمره ) بیش از  5/۱، علمی پژوهشی و یا نمایه های معتبر دیگر تا  ISI  ،ISCپذیرش یا چاپ هر مقاله -۱

   باشد. (یک مقاله قابل جمع کردن می

نمره )  ۱ش یا چاپ هر مقاله در مجالت ترویجی مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تا پذیر-۲

 بیش از یک مقاله قابل جمع کردن می باشد. (

های مختلف می تواند امتیازاتی به شرح ب( همایش ها: دانشجو با ارائه مقاله در ارتباط با پایان نامه به همایش

 زیرکسب کند: 

/. نمره  و ارائه چکیده مقاله 75مقاله یا ارائه پذیرش مقاله بطور کامل در همایش های بین المللی تا ارائه  -۱

  /. نمره ) بیش از یک مقاله قابل جمع کردن می باشد. (5تا 

 ۲5/1و چاپ چکیده مقاله تا  5/1ارائه مقاله در همایش های ملی و الزاماً همراه با چاپ مقاله کامل تا  -۲

  بیش از یک مقاله با نظر شورا قابل جمع کردن می باشد. ( نمره )



 

 

نمره و چکیده  ۲5/1ارائه مقاله در همایش های منطقه ای، استانی یا دانشجویی با چاپ مقاله کامل تا  -3

 نمره . ۱/1مقاله  تا 

شرح زیر کسب  ج( حمایت مالی: دانشجو با گرفتن حمایت مالی جهت انجام پایان نامه می تواند امتیازاتی به

 کند : 

 نمره ۱قرارداد مالی یک دستگاه اجرایی با دانشگاه با نظر شورا تا سقف -۱

بوده و تعیین نمره تعلق گرفته بر اساس  "سقف نمره"دقت شود که نمرات تعیین شده برای هر یک از بندها 

 بود. نظر کمیته داوران خواهد

 اقدامات پس از دفاع از پایان نامه  : 5 ماده 

اصالحات  ماه 6در صورت نیاز به انجام اصالحات در پایان نامه، دانشجو موظف است حداکثر طی  -5 – ۱

داوران را انجام دهد. انجام ندادن اصالحات در محدوده زمانی مشخص شده به منزله پذیرفته  پیشنهادی هیئت

نامه  است مردودی پایان نشدن پایان نامه توسط هیئت داوران است و  نماینده تحصیالت تکمیلی موظف

 ه اعالم کند.گادانش یدانشجو را به معاون پژوهش

کلیه اصالحات باید به تأیید استاد راهنما و داوران داخل و خارج برسد. داور خارج از گروه مجاز  - 5 - ۲

 .به استاد تأییدشده خود از جمع هیئت داوران واگذار کند است انجام اصالحات را

نگارش و تحویل نسخه نهایی پایان نامه و تسویه حساب پژوهشی بر اساس آخرین شیوه نامه مصوب  -5 –3

 دانشگاه صورت می گیرد.

 

 

 

دانشگاه به  تحصیالت تکمیلی در شورای 15/13/۱397تبصره در تاریخ  ۱3ماده و  چهاراین آیین نامه در 

 به بعد الزم االجراست. ۱396تصویب رسید و برای دانشجویان ورودی سال 

 


