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  وظايف و اختيارات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه

كاري با معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه براي ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي آموزشي                هم .1

 .دانشگاه، تصميمات هيئت رئيسه دانشگاه، و آيين نامه ها و برنامه هاي مصوب

  :تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي به شوراي دانشگاه، شامل .2

   كارشناسي ارشد و دكتريبرنامه هاي آموزشي دوره هاي •

  پيشنهاد تغييرات الزم در نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چارچوب ضوابط مصوب •

  بررسي آيين نامه هاي تحصيالت تكميلي و اظهار نظر در مورد آن ها •

  برآورد ظرفيت پذيرش دانشجويان جديد در دوره هاي تحصيالت تكميلي  •

  كوتاه مدت و ميان مدت به شوراي دانشگاهپيشنهاد طرح هاي مناسب آموزشي غير رسمي  •

بررسي كيفيت آموزشي دوره هاي تحصيالت تكميلي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاء هيئـت علمـي                   .3

  فعال در اين دوره ها

  بررسي پيشنهاد تاسيس رشته ها و دوره هاي جديد تحصيالت تكميلي در دانشگاه .4

  تكميلي مشترك با ديگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عاليبررسي پيشنهاد ارائه دوره هاي تحصيالت  .5

  

  اداره كل تحصيالت تكميلي دانشگاه

 مدير تحصيالت تكميلي دانـشگاه    اين اداره، كه بازوي اجرايي شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه است، زير نظر             

، ثبت نام يالت تكميلي مانند    انجام امور اداري مراحل مختلف تحصيل دانشجويان دوره هاي تحص         . فعاليت مي نمايد  

وضعيت پايان نامه   ،  بررسي كمي و كيفي تحصيل دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري         ،  فارغ التحصيلي 

 وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري، و     آيين نامه هاي مـصوب    ، و بطور كلي نظارت بر اجراي        ها از شروع تا دفاع    

  .ين اداره استهمچنين شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه برعهده ا
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  شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه

بمنظور سياستگذاري در امور تحصيالت تكميلي دانشگاه، آيين نامه ها، بررسي برنامه هاي آموزشي جديد و ارزيـابي     

. برنامه هاي آموزشي موجود،  شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه در فواصل زماني معـين تـشكيل جلـسه مـي دهـد        

  :صيالت تكميلي دانشگاه بشرح زير مي باشنداعضاء شوراي تح

  معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه .1

  معاون پژوهشي دانشگاه .2

  مديركل تحصيالت تكميلي .3

  مدير آموزشي دانشگاه .4

  معاونين آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده ها .5

  

  شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ها

  :تركيب اعضاء

  رئيس دانشكده يا نماينده او .1

  معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده .2

  معاون پژوهشي دانشكده .3

  نمايندگان گروه هاي مجري دوره هاي تحصيالت تكميلي .4
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  وظايف و اختيارات شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ها

، درخواست دانشجويان تحصيالت تكميلي براي هرگونه اقدام تحصيلي مانند ثبت نام دروس، حـذف و اضـافه دروس                 

مرخصي تحصيلي، مشكالت درسي، انتخاب پايان نامه و هماهنگي تمام امور مربوط به تصويب پايـان نامـه، دفـاع از                     

پايان نامه، تغيير برنامه كارشناسي ارشد، اخذ مجوز دفاع از پايـان نامـه، و ماننـد آن هـا توسـط معـاون آموزشـي و                           

  .كده مطرح و مورد بررسي قرار مي گيردتحصيالت تكميلي دانشكده در شوراي تحصيالت تكميلي دانش
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  آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

  

  لصل اوفـ

  كلــــيات

  

  تعريف : 1ماده 

 كه براساس برنامه هاي مصوب شـوراي گـسترش   از دوره كارشناسي استباالتر اي   دوره ه :دوره كارشناسي ارشد  

  .شودارشد در رشته مربوط منتهي مي  مدرك كارشناسي اخذ به آموزش عالي،

  . دوره اي كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان نامه است:پژوهشي-شيوه آموزشي

 دوره اي با محوريت آموزش است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسـي و بـدون گذرانـدن                    :شيوه آموزشي 

  .پايان نامه دانش آموخته مي شود

ارائه فناوري جديد، ارائه نظريه و ايده جديـد، توليـد   ( دوره اي با محوريت پژوهش كه دستاورد آن    :شيوه پژوهشي 

 ايـن   .و مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و الزام به ارائـه پايـان نامـه اسـت                  شود...) دانش فني، ثبت اختراع،     

 بـه تـأمين كـل هزينـه هـا از محـل              پژوهشي بوده و در مورد مؤسسات آموزشي منوط       شيوه پذيرش براي مؤسسات     

  .درآمدهاي اختصاصي طرح پژوهشي كاربردي استاد راهنما قابل اجرا مي باشد

تحقيقاتي است كه در يك زمينه رشته تحصيلي مربوط و تحت راهنمايي استاد راهنما              - فعاليت پژوهشي  :پايان نامه 

  .انجام مي گيرد

  .و پژوهشي مجري دوره هاي كارشناسي ارشد است منظور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي :مؤسسه

  . منظور تحقيق و تتبع نظري است:سمينار
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  هدف: 2  ماده 

است كـه بـا     گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني        هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد،        - 1- 2

ـ                   ه خـدمات علمـي،      فراگيري آموزش هاي الزم و آشنائي با روش هاي پژوهش علمي، مهـارت الزم را بـراي ارائ

 .آموزشي و پژوهشي پيدا مي كنند

، پژوهـشي -شيوه آموزشي  به سه    تدوين آيين نامه دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته        هدف از    - 2- 2

، تقويت و توسعه دوره هاي تحصيالت تكميلي، ارتقاء كيفيت و تنـوع بخـشي بـه شـيوه                   آموزشي و پژوهشي  

تقويـت و    تقاضا براي ورود به دوره هاي تحصيالت تكميلي،          هاي نوين آموزش، پاسخگويي مناسب به افزايش      

ارتقاء سطح كيفي و كمي اين دوره ها و همسان سازي آن با برنامـه هـاي توسـعه و ديگـر اسـناد                        

 است تا با بهره مندي از آن در تربيت متخصصان و پژوهـشگران مـاهر و برجـسته در سـطح                      راهبردي كشور 

  .كشور بكوشيم
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  ومفــصل د

  شــــــرايــــــط ورود

  

  :3ماده 

  :شرايط ورود به دوره به شرح زير است

  .داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي - 1- 3

داشتن گواهينامه پايان دوره كارشناسي يا باالتر مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فـن آوري و يـا وزارت                     - 2- 3

 )به تشخيص شوراي عالي برنامه ريزي(بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رشته هاي مورد قبول 

  .برخورداري از توانايي جسمي الزم و متناسب با رشته تحصيلي - 3- 3

براسـاس بخـشنامه    . استفاده از سهميه اسـتعدادهاي درخـشان       يا   موفقيت در آزمون ورودي دوره     - 4- 3

 وزارت علـوم، تحقيقـات و فـن آوري، درصـد محـدودي از دانـشجويان                 23/3/1385 مورخ   732/21جديـد   

رشناسي در شرف اتمام تحصيل كه حداقل شرايط قيـد شـده در بخـشنامه را دارا باشـند بـدون شـركت در                        كا

مقطع كارشناسي  در   يا دانشگاه هاي ديگر    محل تحصيل خود  آزمون ورودي مي توانند در همان دانشگاه        

 دفتر استعدادهاي   درخواست و مدارك الزم جهت ورود به دوره از اين طريق بايد به            .  ادامه تحصيل دهند   ارشد

اعالم مـي   دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه     موعد ارائه درخواست از طريق      . درخشان دانشگاه ارائه شود   

  .     شود
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  فــصل سوم

  واحـــدهاي درســـي

  : 4ماده 

 ، با احتساب واحد پايـان نامـه، بـر حـسب رشـته،               واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته     تعداد كل   

  . واحد است32حداكثر  و 28داقل ح

  :1تبصره  

    . مي باشديك ترم در ميانارائه دروس در دوره كارشناسي ارشد بصورت 

  :2تبصره 

 هيئت رئيسه   233 مصوبه   -2ارائه دروس جبراني براي كليه گروه هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد به استناد بند               

  . لغو گرديده است17/3/90دانشگاه مورخ 

  : 3ره تبص

  . جهت اخذ درس ممنوع مي باشدپيش ترم و معرفي به استاددر دوره كارشناسي ارشد 

  :4تبصره 

 اسـت و دانـشجو مـي توانـد همزمـان بـا واحـدهاي                 واحد 10 تا   6شيوه پژوهشي بين    تعداد واحدهاي درسي در     

  .خود را با نظر استاد راهنما و تأييد گروه انتخاب نمايدواحدهاي پژوهشي آموزشي، 

  :5تبصره 

واحد سمينار حداقل يك و حـداكثر دو         ، دوره هاي كارشناسي ارشد حسب رشته      شيوه هاي آموزشي  در كليه   

  . مي باشدواحد

  : 5ماده 
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و ،   در كل دوره   واحد درسي  6 تا   4 بين    پژوهشي -شيوه آموزشي تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد، براي

  .مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است در هر نيمسال رسي د واحد10 تا 6شيوه پژوهشي بين براي 



  :تبصره

 نيمسال يك سـوم    تقسيم شده و دانشجو در هـر         به سه نيمسال   كل واحدهاي پايان نامه در شيوه پژوهشي      

  . را اخذ مي نمايد هاآن

  : 6ماده 

  . مي باشد واحد8 و 12رتيب  واحد هاي اخذ شده در هر نيمسال در دوره كارشناسي ارشد به تسقف و كف

  :1تبصره 

 .باشد براي دانشجو ميسر      واحد 12امكان اخذ     تا در هر نيمسال      شودگروه هاي آموزشي بايد به نحوي ارائه        برنامه  

  طول هفته   بايد برنامه درسي در    ، مي باشد  بصورت تمام وقت  با توجه به اينكه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد          

  . باشد زمان و محل امتحان،دانشگاه و با درج تاريخ بر اساس تقويم آموزشي پايان ترم امتحانتوزيع گردد و 

  : 2تبصره 

 با تصويب شوراي تحصيالت تكميلـي  ، واحد وجود نداشته باشد   12خاص كه براي يك گرايش امكان ارائه        در شرايط   

  . واحد ارائه نمود12گروه مي توان كمتر از 

  : 3تبصره

، واحـد    كف كمترازواحد  انتخاب  يا   براي دانشجو باقي مانده است       فقط واحدهاي پايان نامه   در نيمسال هايي كه     

  . بالمانع است واحد8كمتر از ثبت نام دانشجو در  از اراده دانشجو خارج است

  :4تبصره 

 يـا  گذرانـده انـد نمـي تواننـد آن درس         دوره كارشناسي   را در    دروس كارشناسي ارشد  دانشجوياني كه برخي از     

دروس انتخـابي جمـع     ايـن دانـشجويان بايـد بـا گـرفتن           .  بگذراننـد  كارشناسي ارشد روس را مجدداً در دوره      د

  . درسي را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانندواحدهاي

  :7ماده 
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  . نمي باشدحذف دروس ارائه شده مجاز كارشناسي ارشددر برنامه آموزشي



  :1تبصره 

 گروه آموزشي و تصويب شوراي تحـصيالت تكميلـي دانـشكده            تحصيالت تكميلي شوراي  در شرايط خاص با نظر      

 10 درخواسـت حـذف بايـد    . وجـود دارد  در طول مدت تحصيل"فقط يك بار" حداكثر يك درسامكان حذف   

  . به اداره تحصيالت تكميلي واصل گردد پايان ترمامتحانات تقويم آموزشي شروع  از روز پيش

  :8ماده 

 با مرتبه استادياري يـا بـاالتر       توسط اعضاء هيأت علمي   اي كارشناسي ارشد ناپيوسته فقط      تدريس در دوره ه   

  .امكان پذير مي باشد
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  فــصل چــهارم

  حــضور و غـــياب

  :9ماده 

غيبـت  .  اسـت  دوره الزامـي  حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليت هاي آموزشـي و پژوهـشي                 

نمره دانشجو در آن  آن درس تجاوز كند، در غير اين صـورت          مجموع ساعات   16/2از    هر درس نبايد    دانشجو در   

  .  محسوب مي شوددرس صفر

  :1تبصره 

 و براساس تعـداد     استاد راهنما و تأييد گروه     با نظر    شيوه پژوهشي حضور و غياب دانشجو در مرحله پژوهش در         

  .جلسات مشاوره و راهنمايي صورت مي پذيرد

ت  :2 بصره

، نظر شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه    در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس، بيش از حد مجاز بـوده و از                 

 در اين صورت رعايـت حـد   .حذف مي شودموجه تشخيص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو        

تحـصيل بـراي دانـشجو يـك نيمـسال           ولي آن نيمسال از نظر طول        ،الزامي نيست  در آن نيسمال      واحد 8نصاب  

  .مشروطي آن منظور خواهد گرديد  و كامل محسوب مي شود

حـوزه تحـصيالت تكميلـي      بـه   و گـزارش آن     در صورت غيبت بيش از حد دانـشجو در كـالس درس             : 3تبصره  

 در .دانشجو نمي تواند در جلسه امتحان پايان ترم آن در س شركت نمايـد            ،وعدم موجه بـودن آن     دانشگاه

  . مي باشدخالف مقررات در جلسه امتحان ممانعت از شركت دانشجو ،ورت عدم گزارش غيبتص

  :4تبصره 
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 موضـوع بـا      كـه  محسوب شده غيبت در شيوه پژوهشي، ارزيابي ناموفق واحدهاي پژوهشي اخذ شده در آن نيمسال

 حروميـت از تحـصيل  م مي تواند بـه  تحصيالت تكميلي گروه و دانشكده تاييد شوراي ،استاد راهنما گزارش  

  . دانشجو منجر شود



  :10ماده 

  . براي آن درس استنمره صفر هر درس موجب گرفتن غيبت غير موجه در امتحان

  :تبصره

 ،پزشك معتمد و از نظر شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه        نظر   از   ، در امتحان  غيبت دانشجو در صورتي كه    

رات مربوط به حذف پزشكي در آئين نامـه جداگانـه اي   مقر. مزبور حذف مي شوددرس . موجه تشخيص داده شود   

  .درج گرديده است) 2پيوست (
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  فصل پنجم

  طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

  :11ماده 

 بـر اسـاس مقـررات       ،پايان نامـه  عالوه بر   را   دروس تعيين شده  طول دوره  تحصيل مدتي است كه دانشجو بايد          

  . اتمام برساندت بهبا موفقي همربوط

  :1تبصره 

  . استچهار نيمسالدر هر سه شيوه طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  :2تبصره 

 يـك حـداكثر  درخواسـت دانـشجو،    بر اساس    مي تواند درصورت لزوم      شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده   

  .انشجو اضافه كند به طول دوره د )غفرم (فرم تمديد سنوات مجاز ز تكميل اپس را   تحصيلينيمسال

  : 3تبصره 

 بـه   پايان نيمسال چهـارم    براي دانشجو بايد در      فرصت اضافه مبني بر تقاضاي    استاد راهنما و گروه     درخواست  

 تعيين مهلت مقرر نظر نهايي خواهـد        نظر اين شورا مبني بر    .  ارائه گردد  شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده   

 به تحصيالت   "فرم غ "ارسال فرم تمديد سنوات مجاز      طريق   از   قيت موافقت و يا عدم موف      بالفاصله نتيجه  .بود

  .تكميلي دانشگاه گزارش شود

  : 4تبصره 

 نگردد، از ادامه تحـصيل      دفاع از پايان نامه    موفق به    )دوسال و نيم  ( نيمسال   پنجدر صورتي كه دانشجو تا پايان       

  . خواهد شدمحروم

  :12ماده 
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موافقت ، با كسب     را حداكثر يك نيمسال تحصيلي   ي ارشد مي تواند     دانشجوي دوره كارشناس   ،در هر سه شيوه

   .استفاده كند با احتساب در سنواتاز مرخصي تحصيلي   مربوطهگروه و دانشكده



  :1تبصره 

 در هر نيمسال تحصيلي به شوراي تحصيالت  گروه مربوط تسليم و             شروع ثبت نام  درخواست مرخصي بايد قبل از      

موافقت شوراي تحصيالت تكميلـي بـا مرخـصي تحـصيلي           . كميلي دانشكده كسب گردد   موافقت شوراي تحصيالت ت   

 از آن به    ادامه تحصيل دانشجو  دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد و منوط به اين است كه                 

  .بعد با مشكل مواجه نشود

  :2تبصره 

بـا تاييـد    و  ي امتحانـات پايـان تـرم        از برگزار قبل  ده روز    ،رك مستند ا ارائه مد   و شرايط خاص در صورت   

 . حذف ترم مي تواند بجاي يك نيمسال مرخصي تحصيلي لحاظ گـردد ،شوراي آموزشي گروه و دانشكده    

 .تـرم اخـذ مـي گـردد        آن    در  شده انتخابواحدهاي  شـهريه    دانشجو يان شبانه شهريه ثابت و         از بديهي است 

 استفاده مي كننـد، در طـول دوره مجـاز بـه     حذف ترم، از با مستندات الزم  دانشجوياني كه در شرايط خاص همراه     

  .نمي باشند استفاده از مرخصي تحصيلي

  :    3تبصره 

 ، ورود بـه دانـشگاه     نيمسال اول تحصيلي   در   ،ارشد بصورت يك ترم در ميان     با توجه به ارائه دروس كارشناسي       

بـا موافقـت    ،يش نياز تـرم دوم نباشـند  پترم اول در صورتيكه دروس . مرخصي تحصيلي به دانشجو داده نمي شود  

 مـي  بر عهده دانـشجو  در خواست دانشجو قابل بررسي مي باشد و عواقب تاشي از اين امر نيـز             گروه و دانشكده  

  .باشد

  : 4تبصره 

 در سـنوات تحـصيلي      بدون احتـساب   نيمسال   2مدت  به  مادران شاغل به تحصيل، مي توانند از مرخصي زايمان          

  .استفاده كنند

  :5ه تبصر
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ثبـت نـام    يـا    ترك تحـصيل نمايـد       حتي براي يك نيمسال،   در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت دانشگاه



  : 6تبصره 

  .مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود

  : 13ماده 

 در اين صـورت بايـد درخواسـت خـود را مبنـي بـر                .صراف نمايد اعالم ان دانشجو مي تواند به هر دليل، از تحصيل         

 دانشگاه نسبت بـه  پس نگيرد،  درخواست خود را     يك ماه چنانچه دانشجو بعد از     .  تسليم نمايد  دانشگاهانصراف به   

  .اقدام مي نمايد قطعيصدور گواهي انصراف 

  :تبصره

هرگونـه  بـه هـر حـال  صـدور          .  نمايـد  دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف است بـه تعهـداتي كـه سـپرده عمـل               

و تسويه حساب دانـشجو      منوط به      ريزنمرات و دريافت مجوز شركت مجدد در آزمون ورودي         ،گواهينامه

  .است) آموزش رايگان مخصوص دانشجويان دوره روزانه( دانشگاه پرداخت هزينه هاي آموزشي
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  فـــصل شـــشم

  ارزشــيابي

  :14ماده 

  .است 12 در هر درس دوره كارشناسي ارشد، وليحداقل نمره قب

  :1تبصره 

شـوراي تحـصيالت     باشد، دانـشجو مـي توانـد بـا موافقـت             12درس اختياري كمتر از     اگر نمره دانشجو در يك      

  .ديگري را انتخاب نمايداختياري درس، درس  به جاي آن تكميلي گروه

  :2تبصره

 سيستم گلـستان در  نمره درس مربوطـه را       ،رگزاري آزمون  پس از ب   حداكثر ده روز   استاد هر درس موظف است      

گـروه هـاي    كليـه نمـرات     ثبـت    ،آخرين امتحـان  برگزاري  از   حداكثر دو هفته پس       دانشكده عالم نمايد و  ا

عدم ثبت به موقع نمرات بعهده استاد درس،        بديهي است مشكالت آموزشي ناشي از       .  كنترل نمايد  آموزشي را 

  . مي باشدكده مربوطهمدير و معاون آموزشي دانش

  :3تبصره 

  .غير قابل تغيير استثبت شده در سيستم گلستان پس از انقضاء مهلت مقرر نمره 

  :4تبصره 

 مي باشند و نياز  به زمان بيش از يك  براي دروسي كه طبق سر فصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي داراي پروژه

 درس بايد ارسال     نمره نهايي  چهل روز بعد  حداكثر تا   م ارسال و    نيمسال دارند، در پايان همان نيمسال نمره ناتما       

 و ايـن   تصويب شوراي تحصيالت تكميلي گروه مبني بر ناتمام بـودن درس الزامـي     در چنين مواردي    . گردد

 دانـشگاه   آغاز برنامه امتحانات پايان نيمسال تحصيلي به تحصيالت تكميلـي          از   يك هفته قبل  مصوبه بايـد    

  . ارسال گردد
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  :5تبصره 

 راهنمـا، نماينـده تحـصيالت        در هر نيمسال با حضور اسـتاد       شيوه پژوهشي  در   روند پيشرفت پژوهش دانشجو   

 ، مورد ارزيابي    شوراي تحصيالت تكميلي گروه   انتخاب   به   اعضاي هيأت علمي متخصص   ، و يك نفر از      تكميلي

  .قرار مي گيرد

  :15ماده 

.  باشـد   كمتر 14نبايد از   ، در هر نيمسال تحصيلي،        اسي ارشد ميانگين نمرات  دروس دانشجو در دوره كارشن       

اگر ميانگين نمرات دانـشجو     .  قلمداد مي گردد   مشروط دانشجو    شود، 14كمتر از   ميانگين نمرات     در صورتي كه    

جزئيـات بيـشتر در   .  مـي شـود   محـروم ، آن دانشجو از ادامه تحـصيل  باشد14دو نيمسال تحصيلي كمتر از    در  

  . قيد شده است1پيوست مه محاسبه مشروطي در خصوص آئين نا

  :تبصره

 باشـد وي در آن نيمـسال   14ارزيـابي كمتـر از      نمره پيشرفت پژوهشي دانشجو در هر        ،چنانچه در شيوه پژوهشي   

  .  تلقي مي شودمشروط

  : 16ماده 

فـارغ   دانشجو در غير اين صورت.  باشد كمتر14نبايد از تحصيلي  ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره        

  . دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شودالتحصيل

  : 1 تبصره
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 با احتساب نمره پايان نامه    ، ميانگين كل نمرات وي      ي درسي دوره  كليه واحدها دانشجويي كه پس از گذراندن

كـه   وي به پايان نرسيده باشد، مي تواند دروسـي را            حداكثر مدت مجاز تحصيل    باشد، در صورتي كه       كمتر 14از  

كمبـود  جبـران  صـورت   تكـرار كنـد و در   يك نيمسال تحصيلي فقط در  گرفته است،  14نمره كمتر از    در آنها   

از ادامـه   دانشجوياني كه به هر دليلي نتوانند از اين فرصت اسـتفاده كننـد              .  مي شود  دانش آموخته ميانگين كل،   

  . مي شوندتحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم



  : 2تبصره 

 دانشجويان دوره كارشناسي ارشـد از       ،دو ترم مشروطي  يا  عدم مراجعه و    ه  ،مام سنوات مجاز دور   اتدر صورت   

فرم كميسيون موارد   شرط تكميل ه ب،دانشجو به ادامه تحصيل تمايل   در صورت .  مي گردند  محرومادامه تحصيل   

رضـايت اسـتاد    ، بعد از اتمام سنوات مجاز و همچنين ارائه مدارك مستند     بي درنگ و بدون وقفه     خـاص 

  . بررسي مي باشدقابل دانشجو در خواست ، مدير گروه و معاونت آموزشي دانشكده،راهنما
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  فــصل هــفتم

  ســمينار و پايان نامـه

  : 17ماده 

 آشنايي دانشجويان كارشناسي ارشد  با اصول روش تحقيـق، نحـوه اسـتفاده از منـابع اطـالع                ،سمينارهدف از ارائه    

  . استموضوع سمينار نتايج يك تحقيق در ارتباط با ارائه كتبي و شفاهيرساني و شيوه 

  : 18اده م

قبـل  دو ماه   تا   تحصيلي اخذ مي گردد و نمره آن حداكثر          نيمسال سوم ر   توسط دانشجو حداكثر د    واحد سمينار 

  . بايد در سيستم ثبت گرددبرگزاري امتحانات نيمسال چهارم از

  : 19ماده 

ـ         پژوهـشي و پژوهـشي    - آموزشـي   آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد     انجام پايان نامه   شجو  اسـت كـه طـي آن دان

  . به تحقيق بپردازداستاد راهنما،موظف است كه در زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظر 

   :1تبصره 

ضروري اسـت ايـن نگـارش بـر اسـاس      .  است الزامي به زبان فارسيكارشناسي ارشد در دوره   نگارش پايان نامه  

 >--سايت دانـشگاه س وب    : آدرس(شگاه صورت گيرد  ن معرفي شده در سايت تحصيالت تكميلي دا       دستورالعمل

 كارشناسـي   >-- تحصيالت تكميلي دانشگاه   >--معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي     >--معاونت ها 

  . ) پايان نامه>--ارشد

  : 2تبصره 

زبـان   هستند و لزوما پايان نامه خود را بايـد بـا             مستثي از اين قاعده     برخي از دانشجويان گروه زبان انگليسي     

  . تدوين نمايند،)آدرس فوق الذكر ( تعيين شدهدستورالعملاس بر اس و يانگليس
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  : 20ماده 

اعـضاي  ، از شوراي تحصيالت تكميلي گـروه  و تأييـد  استاد مربوطه موافقت    پس از  ي دانشجو استاد راهنما 

 تعيـين مـي     رشـته ذيـربط    در   مرتبه استادياري  با   يك سال سابقه تدريس    با حداقل    هيأت علمي دانشگاه  

  .گردد

  :1ه تبصر

 سـاير موسـسات بـا       يا اساتيد و كارشناسان خبـره      اساتيد گروه  از   استاد راهنما  بنابر پيـشنهاد     استاد مشاور 

  .  انتخاب مي شود،حداقل مدرك كارشناسي ارشد

  :2تبصره 

 مـشاور اسـتاد   و يـك  دو استاد راهنمـا از حـداكثر   در صورت نياز مي توان   كارشناسي ارشد پايان نامه   براي  

  .وداستفاده نم

  : 3تبصره 

  . مي باشدراهنماي اول و دوم يكسان دانشجويان كارشناسي ارشد توسط استاد سهم هدايت پايان نامه

  : 21ماده 

پس از پايان نيمسال اول و قبـل از شـروع نيمـسال سـوم               موظف اسـت    پژوهشي  -در شيوه آموزشي  دانشجو  

   . كنده آموزشي مربوطه تصويبدر گرونظر استاد راهنما موضوع پايان نامه خود را با تحصيلي 

  :1تبصره 

گـروه  در  استاد راهنما خود را با نظر نيمسال اول موضوع پايان نامهدر شيوه پژوهشي دانشجو موظف است در   

  . كندتصويبآموزشي ذي ربط 

  :2تبصره 

 تكميلي          
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و دانـشج .  مـي يابـد     قطعيت دانشگاهدانشكده و   موضوع پايان نامه پس از تائيد شوراي تحصيالت

  .  مي باشدپس از آن ملزم به انتخاب واحد پايان نامه



  : 3تبصره 

تصويب پايـان   منوط به   نيمسال چهارم    در   پژوهشي-در شيوه آموزشي  ،  و انتخاب پايان نامه    ثبت نام دانشجو  

  . در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي باشدنامه

  : 4تبصره 

  . اخذ واحد پايان نامه در نيمسال سوم بالمانع است،ل سومدر صورت تصويب موضوع پايان نامه در شروع نيمسا

  :5تبصره 

به تصويب پايـان نامـه در       در شيوه پژوهشي در نيمسال دوم منوط        انتخاب واحد پايان نامه     وثبت نام دانشجو    

  . مي باشددانشگاهدانشكده و شوراي تحصيالت تكميلي 

  : 6تبصره 

 هده دانشجو بوده و مسئوليت عواقب ناشي از عدم ثبت نام در نيمـسال             پي گيري كليه مراحل تصويب پايان نامه برع       

  . چهارم متوجه وي مي باشدسوم و

   :7تبصره 

شوراي تحصيالت تكميلي گروه و      پس از تصويب در   ) پروپوزال( پايان نامه كارشناسي ارشد   موضوع  پيشنهاد  

تغييـر عنـوان يـا    ( اصالحات پيشنهادي    انجام هرگونه  . مي گردد  ارسال تحصيالت تكميلي دانشگاه     بهدانشكده  

يكمـاه قبـل از برگـزاري      ارسال اصـالحات  و  اسـت برعهده دانشجو و استاد راهنما  ...) موضوع پايان نامه و   

    .  الزامي استدفاعيه

  :8تبصره 

 را  نفـر 4كارشناسـي ارشـد   هر استاد راهنما به شرط حضور كافي و داشتن تجربه موفق مي تواند از هـر ورودي    

همزمان نبايـد از   تحت راهنمايي وي به طـور  دانشجويان كارشناسي ارشددرهر حالت تعداد    .  نمايد اهنمايير

  . دانشجو بيشتر شود8

  :9تبصره 
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  : اضافه مي شوديك نفرزير به سقف دانشجويان تحت راهنمايي استاد مربوطه موارد احراز شرايط صورت در



  ن كل اعتبارات پايان نامه در قالب قراردادهاي خارج از دانشگاه و تأميعدم نياز به امكانات مالي دانشگاه  - 1

 دانشياري و استادي اعضاء هيأت علمي با مرتبه  - 2

مجالت علمي و پژوهشي مقالـه بـه   اعضاء هيأت علمي كه از پايان نامه كارشناسي ارشد دانشجويان قبلي در   - 3

 . رسانده باشندچاپ

  نفـر  9ويان كارشناسي ارشد تحت راهنمايي استاد نمي توانـد بيـشتر از             با توجه به موارد فوق حداكثر تعداد دانشج       

  .باشد

  : 22ماده 

صورت كتبي به شـوراي تحـصيالت        بـه    استاد راهنما  بايد با تائيد     پيشرفت مراحل انجام پايان نامه    گزارش  

  . ، ارائه گردد)4پيوست  (الففرم  در  ماه يكبار2هر، تكميلي گروه
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  مفــصل هــشت

  دفـاع از پايان نامه

  :23ماده 

 و  اسـتاد مـشاور   ،  راهنمـا يا اساتيد   از استاد    درجلسه دفاع توسط هيأت داوران، متشكل        ارزشيابي پايان نامه  

متخصصان و محققان  داخـل  يـا         ،  هيأت علمي  و دو نفر از بين اعـضاي         يك نفر نماينده تحصيالت تكميلي    

  . برگزار مي گردد مدرك دكتريداراي حداقل) داوران ناظر(خارج دانشگاه 

  :1تبصره 

  :ان نامه دانشجوشرايط دفاع از پاي

  توسط گرو آموزشي دوره حدهاي آموزشياگذراندن كليه و ييدتا) الف

  گرو ه آموزسي مربوطه معوقه توسط ثبت نمرات و پي گيري) ب

   گروه آموزشي توسطدانشجوعدم اتمام سنوات مجاز تحصيلي تاييد ) ج

   توسط گروه آموزشي..) عدم مراجعه و،دو ترم مشروطي( مشكل آموزشياشتن ندتاييد ) د

  :2تبصره 

 رياست جلسه دفاع پايـان نامـه   و محاسبه نمره و آئين نامه  دفاع از پايان نامهنظارت بر رعايت كليه مفـاد      

تكميلـي بـصورت     نماينده تحصيالت    .،  مي باشد   مرتبه استادياري ، با حداقل    نماينده تحصيالت تكميلي  برعهده  

  . تعيين مي گرددچرخه اي از ميان اعضاء هيئت علمي توسط شوراي آموزشي گروه

  :3تبصره 

عـدم حـضور    .  اسـت  دفاع الزامـي   در جلسه    نماينده تحصيالت تكميلي   و   استاد راهنما  ،)ناظر( داور   2حضور  

  . جلسه خواهد شد ابطال در جلسه دفاع باعثاز داورانهريك 

  :4تبصره 

 ع  
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 و  متخـصص هـم رشـته      وكالت بـه     ،دفاعيه در جلسه    موجه استاد راهنماي اول يا دوم     دم حضور   در صورت



  : 5تبصره 

از حضور يكي از داوران      مبني بر    ، مربوطه مدير گروه و معاون آموزشي دانشكده      و تاييد    الع رساني  اط ازپس  

 )ب( از داوران جهت تنظـيم صورتجلـسه و فـرم            يبه يك وكالت   ،دفاعيه در جلـسه     ويدئو كنفرانس طريق  

  . است همراه با صورتجلسه دفاع ضروريوكالت نامهارسال و دفاعيه الزامي بوده 

  :6تبصره 

يكـي بـه     دو داور دفاعيه      تعيين .صصي پايان نامه باشند    در زمينه تخ   تخصص كافي داوران تعيين شده بايد داراي      

  . گروه مي باشدانتخاب و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي و ديگري به پيشنهاد استاد راهنما

  :24ماده 

 تائيد شوراي تحـصيالت تكميلـي گـروه        و   استاد راهنما  به پيشنهاد    دفاع پايان نامه   جلسه   تاريخ برگزاري 

  . گرديده است درج3پيوست مراحل برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه در . مربوطه تعيين مي گردد

  :تبصره 

پـس از يـك نيمـسال تحـصيلي از           دانشجوي كارشناسي ارشد مي تواند حداقل        ،اخذ واحد پايان نامه   پس از   

       . نمايدپايان نامه خود دفاع

  :25 ماده 

از تأييـد   اين ارزيابي پس    . انجام مي گيرد   پايان نامه ز  ا) ب(صفحه   فرم    و )ه(فرم  در   ارزيابي دفاع پايان نامه   

  . آن صورت مي گيرديا عدم قبولي دفاع قبولي
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  :1تبصره 

  : ارزيابي نمره پايان نامه شامل

 معرفـي  يارزشـ  ارزشيابي كيفيت آموزشي كيفيت علمي و كيفيت ارائه بر اساس شرح مبـسوط معيارهـاي            نمره 18

  .عصورتجلسه دفا) ه(فرم شده در 

  . مربوط به پيشرفت نتايج پايان نامهكليه گزارشهاي دوماهه شامل نمره  1

  :به شرح ذيل  ، قبولي آن قبل از تاريخ دفاعبا شرطچاپ مقاله مستخرج از پايان نامه  شامل نمره  1

  نمره  1وهشي ژپ-حداكثر امتياز كل مقاالت علمي

   نمره75/0ترويجي -حداكثر امتياز كل مقاالت علمي

  . نمره5/0شركت در كنفرانس و گواهي حضور ارائه با  )بين المللي و ملي (مقاالت همايش كل كثر امتياز حدا

  :2تبصره 

اين نمـره توسـط     .  دانشجو است   ماهه دو يگزارش ها  مربوط به كميت و كيفيت       يك نمره از كل نمره پايان نامه،      

  .   منظور مي گردد ماههدوگزارش  در فرم هاي استاد راهنما

  :3تبصره 

با ارائـه    اصالحات موردنظر داوران را انجام داده و         حداكثر دوماه از تاريخ دفاع،    مدت   ظرفدانشجو موظف است    

بـه  بهمـراه سـاير مـدارك       مراحل تسويه حـساب نهـايي     تائيد آنرا جهت انجام      تاييد اصالحات داوران،     )ح(فرم  

  .ارائه نمايدتحصيالت تكميلي دانشكده 

  :4تبصره 

 نماينده تحـصيالت تكميلـي   و استاد راهنمازير نظر  عهده داور داخلي بر صالحات موردنظر داوران تائيد ا 

  .است " )ح"فرم (

  :26ماده 
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ايـن نمـره در     .  پايان نامه توسط هيأت داوران در پنج درجه ارزشيابي شده و نهايتا  نمره اي به آن تعلق مـي گيـرد



   20 تا 19نمره       :عالي 
   99/18 تا 18نمره     :بسيار خوب

   99/17 تا 16 نمره       :  خوب
   99/15 تا 14نمره     : قابل قبول

   14 از نمره كمتر    : غير قابل قبول
  

  : 27ماده 

 است موظف اسـت بـر اسـاس تقـويم     زماني كه آنرا به پايان نرسانده تا  پايان نامه، واحد  دانشجو پس از انتخاب     

 نمره پايان نامه  دفاع  پس از   . ثبت نمايد انتخاب و    ادامه پايان نامه را در سيستم گلستان      دانشگاهي در هر نيمسال     

مالك فارغ  . خواهد شد و ميانگين نمرات لحاظ      دانشجو واحد پايان نامه را انتخاب نموده ثبت       در نيمسالي كه    

  .مي باشدس نامه يا آخرين درثبت نمره پايان التحصيلي دانشجو تاريخ 

  : 28ماده 

 دانشجو مـي توانـد در مـدتي       تشخيص داده شود    غير قابل قبول    ، پايان نامه از نظر هيأت داوران     در صورتي كه    

 و بـار ديگـر در زمـاني كـه هيـأت             پايان نامه خود را كامـل      حداكثر مدت مجاز تحصيل او تجاوز نكند،      كه از   

  .نمايداز آن دفاع داوران تعيين مي كنند 

  : تبصره

 از ادامـه تحـصيل و دريافـت         موفقيت دفاع كنـد   دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان نامه خود بـا              

 كـه بـه هـر       گواهي گذراندن واحدهاي درسي دوره به دانـشجويي        مي شود و اعطاي      محروممدرك تحصيلي   

پرداخـت هزينـه    با دانـشگاه و     دليل از ادامه تحصيل باز مي ماند، حسب درخواست دانشجو پس از تسويه حساب               

  . استبالمانع) مخصوص دانشجويان دوره روزانه مي باشد(هاي آموزشي رايگان 
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  فـــصل نـــهم

  تغيير رشته، انــتــقال و مـــهـماني

  : 29ماده 

  .در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع استو گرايش تغيير رشته 

  :30ماده 

  . است ممنوعناپيوستهدر دوره كارشناسي ارشد  انتقال

  :1تبصره 

انتقال از دوره شبانه به روزانه، نيمه حضوري و مجازي به حضوري اعـم از روزانـه و شـبانه، و از دانـشگاه هـاي غيـر                  

  .دولتي به دانشگاه هاي دولتي ممنوع است

  :2تبصره 

گـروه آموزشـي، و     در  پس از تصويب    به شيوه ديگر    )  پژوهشي ،پژوهشي-آموزشي، آموزشي  (يك شيوه  انتقال از   

  بالمـانع  با رعايت سنوات دوره و قوانين مصوب دانـشگاه        شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و دانشگاه       

  . است

  :31ماده 

  .  مي باشد15 د در دوره كارشناسي ارششي قبليتطبيق دروس موسسه آموز جهت حداقل نمرهپذيرش 

  :1تبصره 

  و حـوزوي    غيـر انتفـاعي    ، علمي كاربردي  ، مجازي ، آزاد ،ورمراكز دانشگاهي از قبيل پيام ن     موسسه شامل   

  .نمي باشد

  :2تبصره 
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مـي  يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو در دوره جديد كـسر    دروس    واحد تطبيق  10به ازاء هـر

  .شود



  :32ماده 

 از ي توانـد  محداكثردانشگاه  تحصيالت تكميلي تاييدموافقت گروه و دانشكده مربوطه و   پس از    ،دانشجو

 در سـه نـسخه ضـروري        "ك"پركردن فرم مهمـاني     (  استفاده كنـد    مهمان  بصورت دو نيمسال تحصيلي  

  .)است

  :1 تبصره

واحـدها  ،   )ك(در فرم مهماني    ) دانشگاه مبداء  (بايد از فهرست واحدهاي معرفي شده گروه      دانشجوي مهمان،   

  .را در دانشگاه مقصد انتخاب نمايد

  : 2تبصره 

  .مان، مجاز به انتخاب واحد پايان نامه و سمينار در دانشگاه مقصد نمي باشددانشجوي مه 

  :3تبصره 

 عواقب ناشي از ثبت به موقع آن متوجـه         است و    بعهده دانشجوي مهمان   ارسال نمرات ترم مهماني،      پيگيري

 خواهـد   بعمـل  نيمسال بعد جلوگيري مي باشد، در غير اينصورت از ثبت نام و انتخاب واحد دانـشجو در  دانشجو

  . آمد

  :4تبصره 

درصورت نداشتن منع آموزشـي و       (مهماني امكان پذير نمي باشد     ، تحصيل ورود به دانشگاه    نيمسال اول در  

  .)تاييد گروه و دانشكده مربوطه در خواست مهماني قابل بررس مي باشد
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  پيوست ها
  
  آيين نامه محاسبه مشروطي در دوره كارشناسي ارشد .1
  ف پزشكي درس در دوره كارشناسي ارشدآيين نامه حذ .2
 مراحل برگزاري جلسه دفاعيه پايان نامه تحصيالت تكميلي .3
 فرم ها .4
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  1پيوست 

  آيين نامه محاسبه مشروطي در دوره كارشناسي ارشد

  

  :1ماده 

و در آن  شـود، آن دانـشج  14كمتر از  يك نيمسال در دانشجو واحدهاي درسيميانگين نمرات درصورتي كـه  

  . قلمداد مي شود مشروطنيمسال

  :2ماده 

مـشروطي   جزو   14  ميانگين زير  كسب باشد،   خارج از اراده دانشجو   ،   واحد درسي  8از  چنانچه انتخاب كمتر    

  . وي تلقي نمي شود

  :3ماده 

ميـانگين   كسب باشد،   درخواست دانشجو  و به    حذف آموزشي  با    واحد درسي  8از  در صورتيكه انتخاب كمتر     

  .حساب خواهد آمده ، مشروطي ب 14زير 

  :4ماده 

 هـر نيمـسال،      تلقي مي شود لذا در صـورتيكه دانـشجويي در           واحدهاي اصلي  ءجزآز آنجاكه پايان نامه دانشجو      

  :  محسوب مي شود كهنيمسال مشروطير صورتي آن  دبه عالوه واحد پايان نامه داشته باشد،واحد درسي 

 را انتخـاب كـرده و      بدون احتساب واحدهاي پايان نامـه       واحد درسي  8نيمسال حداقل   دانـشجو در آن     ) الف

  . كسب كند14ميانگين كمتر از 

 باشد و دانشجو بـا احتـساب     درسي واحد8حداقل تعداد واحدهاي درسي و پايان نامه دانشجودرآن نيمسال،      ) ب

   . كسب كند14پايان نامه ميانگين كمتر از  نمرات دروس گذرانده و
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  :5ماده 

انچه در آن نيمـسال،     ن است و چ   از شرط حداقل اخذ واحد درسي معاف       دانشجو   درآخرين نيمسال تحصيلي،  

  . مشروط تلقي مي شود،د اخذ نماي14كمتر از ميانگين 

  :6ماده 

 بـه هـر     . به تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد       اخراجي و دو ترم مشروطي موظف است       ،دانشجوي انصرافي 

 ،  ريز نمرات و مجوز شركت مجدد در آزمون سراسري ورود به دانـشگاه   ،گواهينامهحال صدور هر گونه     

مخصوص دانـشجويان دوره    ( هزينه هاي آموزشي رايگان      رداختپمنوط به تسويه حساب دانشجو با دانشگاه و         

  .مي باشد) روزانه 
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  2پيوست 

  مراحل در خواست حذف پزشكي 

  

  مدير كل آموزشي دانشگاه يا معاونت دانشجويي )فرم ل( اخذ فرم حذف پزشكي .1

  به معاونت محترم آموزشي دانشكده مربوطهمراجعه دانشجو  .2

  پزشك معتمد دانشگاهمراجعه دانشجو به . 3
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  3پيوست 

  دانشجويان كارشناسي ارشدمراحل برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه 

 هنما به مدير گروهسوي استاد رااعالم اتمام پايان نامه از  .1

 در سيـستم جـامع   ثبت كليه نمرات دروس نظري( از احراز شرايط دفاع توسط دانشجو  اطمينان يافتن گروه   .2

 )عدم وجود دو نيمسال مشروطي در كارنامه دانشجو، و عدم اتمام سنوات مجاز تحصيليآموزشي، 

ك ماه پيش از تاريخ برگزاري      حداقل ي ،  تاريخ دفاع و  تحصيالت تكميلي    نماينده،  هيئت داوران تعيـين    .3

و فـرم مخـصوص نماينـده        از پايان نامه قبل از دفـاع         )فرم ب ( داور ارزيابيو ارسال فرم    توسط گروه   

 .الت تكميلييبراي داوران و نماينده تحص) فرم ع(تحصيالت تكميلي 

وه به معاونـت    توسط گر ) فرم د (اطالعيه دفاع    ، نسخه 2در  ) فرم ج (فرم اعالم خاتمه پايان نامه      ارسال   .4

   .آموزشي دانشكده حداقل يك هفته قبل از تاريخ دفاع جهت اخذ مجوز

، بـه   )فـرم ز  (، و صورتجلـسه مـالي       )فـرم و  (، تعهد اصالت اثر     )فرم ه (تحويل فرم صورتجلسه دفاع      .5

  .نماينده تحصيالت تكميلي

ـ  8( ان نامـه  يپا از "ب"صفحه  تكميل فرم   ،  تاريخ مقرر بر گزاري جلسه دفـاع در        .6 و صورتجلـسه   ) سخه ن

 . تحت نظارت نماينده تحصيالت تكميليدفاع از پايان نامه

7.  
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،  مخـصوص اصـالحات    )ح (در فـرم  و تاييد آن توسط داوران و استاد راهنمـا           ،انجام اصالحات  پس از

ازپايـان نامـه،    "ب"شامل يك نسخه فرم صفحه       (و مدارك پيوست  ) فرم ه (ارسال صورتجلسه دفاع    

توسـط نماينـده    )لت اثر و يك نسخه نامه پذيرش يا چاپ مقاله يـا مقـاالت             نسخه فرم تعهد اصا    يك

امـه رسـمي    بـا ن  و   صورت گرفته    دانشكدهتحصيالت تكميلي به معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي         

ارسـال   دانشگاه جهت ثبت نمـره    تحصيالت تكميلي   به   معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده     

  . بايد صورت گيرددو ماه پس از تاريخ دفاعثر طي كل اين فرايند حداك.مي گردد



  6 و) PDF و   Wordبـا فرمـت     (تحويل چهار عدد لوح فشرده حاوي چكيده و متن كامل پايان نامه              .8

 . توسط دانشجو پايان نامه به تحصيالت تكميليهنسخ

زشـي و    معاونـت آمو   >-- معاونـت هـا    >--سايت دانـشگاه س وب    (: آدرسبمنظور دسترسي به فرم ها به       

  .مراجعه نماييد)فرم ها >-- كارشناسي ارشد>-- تحصيالت تكميلي دانشگاه>--تحصيالت تكميلي
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  4پيوست 

  فرم ها

  گزارش سه ماهه پايان نامه كارشناسي ارشد: فرم الف

   داور از پايان نامه قبل از دفاعارزيابي: فرم ب

  مضاء هيئت داوران و نماينده تحصيالت تكميلي مل ااش: ايان نامهپ "ب"فرم صفحه 

  كارشناسي ارشداعالم خاتمه پايان نامه دانشجويان :  فرم ج

  اطالعيه دفاع پايان نامه : فرم د

  صورتجلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد: فرم ه

  تعهدنامه اصالت اثر :  فرم و

  ارشدصورتجلسه مالي دفاع از پايان نامه كارشناسي : فرم ز

  اصالحات داورانتاييد: فرم ح

  مخصوص نماينده تحصيالت تكميلي: عفرم 

  ويان كارشناسي ارشدجدانش) مخصوص ترم پنجم(تمديد سنوات مجاز : فرم غ

  مهماني، مخصوص دانشجويان كارشناسي ارشد: فرم ك

  فرم درخواست پزشكي): ل(فرم 

ـ            : توجه ـ ( : ه آدرس بمنظور دسترسي به فرم هاي مندرج در جـدول بـاال ب  >--ايت دانـشگاه س وب    س

 كارشناسـي   >-- تحصيالت تكميلي دانشگاه   >-- معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي     >--معاونت ها 

  .مراجعه نماييد )فرم ها >--ارشد
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 بسمه تعالي
)   

   ماهه پايان نامه كارشناسي ارشددو  فرم گزارش               
  

  تحصيالت تكميلي
  

  مشخصات دانشجو
  گرايش  نوادگي دانشجونام و نام خا  شماره دانشجويي  رشته

        
  

35 

  مشخصات استاد راهنما
  گرايش  نام و نام خانوادگي   مرتبه علمي  رشته

        
  

  گزارش كار پايان نامه
  :عنوان پايان نامه

  
  
  
   ................ . لغايت............... از تاريخ ............... ماهه دو خالصه اي از فعاليت هاي انجام شده در -1
  
  
  
  
  : ماهه آيندهدو عناوين فعاليت هاي پيش بيني شده در -2
  
  
  
  
  
  : مشكالت حين انجام كار و ارائه پيشنهادات-3
  
  
  
  

  ارزيابي استاد راهنما
  خوب

)8(  
  متوسط

)5(  
  ضعيف

)2(  
  عالي

)10(  
  معيارهاي ارزش

          اجراي پايان نامه مطابق جدول پيش بيني شده
  توصيه ها و پيشنهادات اساتيد راهنما و مشاور        عمل به 

          حضور مستمر دانشجو جهت انجام تحقيقات
  امتياز   نهايي

  
  

   

)الففرم  



  نظرات تكميلي استاد راهنما
  
  
  
  
  
  
  

  : نام و نام خانوادگي استاد راهنما
  :امضاء و تاريخ

  
  

  .به اينجانب تحويل گرديد.....................................  در تاريخ .......................................  .........پايان نامه دانشجو .....................  ماهه دوگزارش 
          
              
  : نام و نام خانوادگي مدير يا نماينده تحصيالت تكميلي گروه              
  امضاء              

  
  

  :نكات ضروري
  .ود پايان نامه بايد تايپ ش ماههدوگزارش فرم  -1
  . به استاد راهنما و سپس به مدير يا نماينده تحصيالت تكميلي گروه تحويل داده شود ماهدوپايان هر  بايد در  ماهه پايان نامهدوگزارش  -2
  . استدفاع پايان نامه الزامي ماهه پايان نامه  در جلسه دوارائه گزارش هاي  -3
  .   منظور خواهد شدتوسط نماينده تحصيالت تكميلي در جدول امتيازات دانشجو  بصورت زير محاسبه و ماهه پايان نامهدوهاي امتياز گزارش  -4
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  8 - 0  15 - 8  24 - 15   30 - 24  ميانگين امتياز گزارش ها
  امتياز در جدول امتيازات

   

1  75/0  5/0  0  



 بسمه تعالي
  
  قبل از دفاعدانشجوي كارشناسي   داور از پايان نامهفرم ارزيابي 

)   
     :تاريخ                                                      

    : شماره                  
  استاد محترم  

  با سالم و احترام، 
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...................                خـانم   /، جنابعـالي جهـت داوري پايـان نامـه آقـاي           ..................باستحضار مي رساند با نظر شوراي تحصيالت تكميلـي گـروه
ضمن تشكر از قبول زحمت، خواهشمند است پرسش نامه زير را به همراه نظرات              . انتخاب شده ايد  ........................... اره دانشجويي   به شم 

  .تكميلي خود حداكثر تا بيست روز از تاريخ دريافت پايان نامه به اين مديريت ارسال نماييد
              
              ....................................................  
  ..................................مدير گروه               

  
  

    :عنوان پايان نامه
  :راهنما) اساتيد(استاد   

  
        خير    بلي  -1  آيا پايان نامه در سطح كارشناسي ارشد است؟

        خير    بلي   دارد؟آيا عنوان پايان نامه با محتواي آن مطابقت  -2
    نوآوري پايان نامه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟    ضعيف    متوسط    خوب  -3

    ضعيف    متوسط    -4  بررسي منابع كتابخانه اي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟  خوب

  نحوه نگارش پايان نامه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟    ضعيف    متوسط    خوب  -5
  . هرگونه نظرات تكميلي خود را پيوست نماييد* 
  

  :بندي كلي در مورد داوري پايان نامه جمع
           قابل دفاع

   غيرقابل دفاع  :داليل  
  
  

  
  : نام و نام خانوادگي داور                
  :امضاء و تاريخ                

  
نناينده به را  خود حكم كارگزينيبا  مي كنيد، يك نسخه از اين فرم را همراه دفاع ارزيابيدرصورتي كه پايان نامه را قابل " لطفا

  تكميلي دفاع پايان نامه تسليم نماييدتحصيالت 
  

   

)فرم ب  



  بسمه تعالي

نـام   توسـط دانـشجو      نام رشته  كارشناسي ارشد  قسمتي از برنامه آموزشي دوره       عنوان پايان نامه  اين پايان نامه با عنوان      
اسـتفاده از مطالـب آن بـه منظـور اهـداف            .  تهيه شده اسـت     يا اساتيد راهنما   نام استاد  راهنمايي استاد پايان نامه      با دانشجو

  . آموزشي با ذكر مرجع و اطالع كتبي به حوزه تحصيالت تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان مجاز مي باشد
  
  

  نام و امضاء دانشجو 
                    

  
  

بـه آن تعلـق     .................. توسط هيئت داوران بررسي و درجه       ....................... ود و در تاريخ     واحد درسي شناخته مي ش    ....... اين پايان نامه    
   .گرفت

  
  

    نام و نام خانوادگي  امضاء  تاريخ

  :استاد راهنما                

  :استاد راهنما                

                  :ستاد مشاورا

                  :1داور 

                 

 تكميلي

  :2داور

  :نماينده تحصيالت                
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  ب



)  بسمه تعالي

          فرم اعالم خاتمه پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد 
  

  
  مشخصات دانشجو: 1جدول 

  تاريخ دفاع  گي دانشجونام و نام خانواد  مقطع تحصيلي  شماره دانشجويي
  كارشناسي ارشد      

  
  ..........................معاون محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده 

 فرم هاي ارزيابي و اطالعيه دفـاع      ، به پيوست    1 دانشجو با مشخصات مندرج در جدول        * نظر به احراز شرايط دفاع     "با سالم، احتراما  
  .خواهشمند است اقدام مقتضي صورت پذيرد. درخصوص برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دانشجو ارسال مي گردد

                                                                                                                          
  ...................:                                                          مدير گروه                                         
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  : تاريخ و امضاء
  

  )استاديار، دانشيار، استاد(رتبه علمي م  ان و نماينده تحصيالت تكميلينام و نام خانوادگي داور
  )اين قسمت در گروه آموزشي تكميل مي شود(

    داور  دكتر 

  داور  دكتر   

                                             نماينده تحصيالت تكميليدكتر
  

 
  

 بـه معاونـت     كپي احكام كارگزيني هيئت داوران پايان نامـه         و    و اطالعيه دفاع   "فرم ب "داور  فرم هاي ارزيابي    اين قسمت در گروه تكميل و بهمراه        * 
  .آموزشي دانشكده ارسال مي گردد

*   در سيستم جامع آموزشي) غير از پايان نامه(و سمينارثبت كليه نمرات دروس نظري   : شرايط دفاع
  عدم اتمام سنوات مجاز

  عدم وجود دو نيمسال مشروطي در كارنامه دانشجو
  ............................: .........شماره
  : .......................................تاريخ

  ..............................مدير محترم گروه 
  .  بالمانع است1 برگزاري جلسه دفاع در تاريخ مندرج در جدول ، نظر به احراز شرايط دفاع"با سالم، احتراما

  
            ...................:                                                                  معاون آموزشي دانشكده                                 

  : تاريخ و امضاء                                                                                                 
  
    

  .ايد در دو نسخه تكميل گردد و پس از امضاء معاون آموزشي دانشكده نسخه اول به آموزش دانشكده و نسخه دوم به گروه تحويل داده مي شوداين فرم ب* 
  .  مراجعه نماييدسايت تحصيالت تكميلي  به صورتجلسه دفاع ، تعهد اصالت اثر و صورتجلسه ماليجهت دسترسي به * 
 در پاكت دربسته  و تصوير مقاله يا قبولي آن و صورتجلسه دفاع، آنها را بهمراه برگه تعهد اصالت اثر صفحه پايان نامه"ب" فرم ،پس از تكميل فرم هاي داوري* 
  .  تحصيالت تكميلي تحويل دهيدنمايندهبه 

   

)فرم ج  



 بسمه تعالي
  )   

      
   ................دانشكده
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  ...................دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در 
  

  
  
  

عن  : وان

......................  

  
  :راهنما) اساتيد(استاد 
 ..........................دكتر  
  ..........................دكتر  

  
  :استاد مشاور

  ..........................دكتر  
  
  
  

  :تحقيق

 ..........................  
  
  
  
  زمان   تاريخ  مكان

      

  

 

)فرم د  



 بسمه تعالي
  

(  سه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد  صورتجل              
      

  تحصيالت تكميلي
  

  مشخصات دانشجو
يش   گرا  نام و نام خانوادگي دانشجو  شماره دانشجويي  رشته

        
  

  عنوان پايان نامه
  
  
  
  

  امتياز پايان نامه
  امضاء    نام و نام خانوادگي  )17از ( امتياز   سمت  مرتبه علمي

        1  ي اولاستاد راهنما
  ي دوماستاد راهنما      2

  
  

       اولداور      3
   دوم داور          4

      )18از (      ميانگين امتياز پايان نامه 
  . توجه فرماييد دومبه توضيحات مندرج در برگه* 
  

   مقاالت مستخرج از پايان نامه
  امتياز  عنوان مقاله    نوع مقاله

1        
2        
3        

   . توجه فرماييد دومبه توضيحات مندرج در برگه.  ترويجي يا همايش است–هشي، علمي  پژو–منظور از نوع مقاله علمي * 
  

   ماههدوگزارش هاي 
  )1از (امتياز   ماههدوتعداد گزارش هاي   )30از (ميانگين امتياز   

      
  . توجه فرماييد دومبه توضيحات مندرج در برگه* 

  : با حضور هيئت داوران برگزار گرديد و پايان نامه..............  ...........................جلسه دفاع در تاريخ  

به عدد .................................... بدون انجام اصالحات،  مورد قبول واقع شد و با اخذ نمره          □  با انجام اصالحات كلي □  با انجام اصالحات جزئي □
  .ارزشيابي شد............................... به حروف با درجه ..... ............................................و 

  .مردود شناخته شد □
  : نام و نام خانوادگي نماينده تحصيالت تكميلي

  امضاء
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)فرم ه  
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  ارزشيابي
  حداكثر امتياز  معيارهاي ارزش  رديف

  2  ني ها انسجام در تنظيم و تدوين مطالب، حسن نگارش، كيفيت تصاوير و منح  كيفيت نگارش  1
  2  بررسي تاريخچه موضوع و بيان سابقه پژوهش در موضوع

  2  ابتكار و نوآوري
  5  ارزش علمي و يا كاربردي

  2  )به روز بودن(استفاده از منابع به لحاظ كمي و كيفي 
  كيفيت علمي  2

  1  كيفيت نظرات و پيشنهادات براي ادامه تحقيق
  1  ...)رعايت زمان، تفهيم موضوع، كيفيت ارائه و (نحوه ارائه   كيفيت ارائه  3  2  وانايي در پاسخگويي به سئواالت تسلط بر موضوع و ت

  17              امتياز نهايي پايان نامه
  

  .سهم اعضاء هيات داوران در ارزشيابي يكسان است 
مـي   نمره   5/0ها    و حداكثر امتياز كل همايش     75/0 ترويجي- و حداكثر امتياز كل مقاالت علمي      1پژوهشي  -حداكثر امتياز كل مقاالت علمي     

 .باشد
 .امتياز مقاله فقط درصورتي كه مقاله مستخرج از پايان نامه باشد و قبولي آن قبل از تاريخ دفاع اعالم شده باشد، منظور خواهد شد 
  .رونوشت قبولي مقاالت بايد به پيوست اين فرم تحويل داده شود 
 .ايان نامه  در جلسه دفاع پايان نامه الزامي است ماهه پدوارائه گزارش هاي  
 . ماهه پايان نامه بصورت زير محاسبه و توسط نماينده تحصيالت تكميلي در جدول امتيازات دانشجو منظور خواهد شددوامتياز گزارش هاي  

 
  8 - 0  15 - 8  24 - 15   30 - 24  ميانگين امتياز گزارش ها
  0  5/0  75/0  1  امتياز در جدول امتيازات

 
  .محاسبه ميانگين و اعمال نمره نهايي به پايان نامه توسط نماينده تحصيالت تكميلي و براساس فرم ارزشيابي پايان نامه انجام مي گيرد 
  :درجه پايان نامه كارشناسي ارشد به شرح زير تعيين مي شود 

  
  مردود  قابل قبول  خوب  بسيار خوب  عالي

19 – 20  18 – 99/18  16 – 99/17  14 – 99/15 14كمتر از    
  

  : دانشكده توسط نماينده تحصيالت تكميلي جهت ارسال به تحصيالت تكميليالزم مدارك 
  )يك نسخه (فرم تكميل شده صورتجلسه دفاع -1
  )يك نسخه (فرم تعهد اصالت اثر با امضاء نماينده تحصيالت تكميلي و دانشجو -2
  اوران و نماينده تحصيالت تكميلي پايان نامه با امضاء هيئت د"ب" صفحه *يك نسخه فرم -3
 )درصورت وجود(پذيرش مقاله يا مقاالت  -4
 .از ارسال مدارك غير ضروري اكيدا پرهيز شود -5

 
*  
 در تكميل صفحات     نسخه پايان نامه   7 از پايان نامه در اختيار دانشجو قرار مي گيرد، تا پس از تكثير               "ب"سخه ديگر فرم صفحه      ن 7

 .ار گيردپايان نامه مورد استفاده قر
ارسال مدارك فوق همراه با نامه رسمي معاونت آموزشي دانشكده مربوطه به تحصيالت تكميلي دانشگاه به منظـور اقـدامات بعـدي                      

  .  الزامي است
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                                       تعهدنامه اصالت اثر
  

    تحصيالت تكميلي
  
  

به  شماره   ........................................      رشته           دكترا        دانشجوي  كارشناسي  ارشد      ....  ...............................اينجانب  

  ..............: ..........................................................................كه از پايان نامه خود تحت عنوان................................... دانشجويي 

.......................................................................................................................................................................................................

در حضور هيئت داوران دفاع نموده ام، متعهد مي شوم كه در استفاده از منـابع و                 .........  ............................در جلسه مورخ    .

مĤخذ استفاده شده اعم از پايان نامه، مقاالت، طرح هاي پژوهشي، گزارش سازمان ها و منابع اينترنتي داخلي و خـارجي،                     

 داخل متن و درج در بخش منابع و مĤخـذ حقـوق   رعايت امانت را نموده و مطابق آيين نامه در بخش هاي مختلف با ارجاع       

بديهي است اگر در هـر مرحلـه،  ايـن پايـان نامـه از مـصاديق سـرقت علمـي                      .  معنوي نويسندگان را رعايت نموده ام     

(Plagiarization)                    تشخيص داده شود، مطابق مقررات، دانشگاه سيـستان و بلوچـستان از صـدور گـواهي فراغـت از 

  .    ي نموده و يا نسبت به ابطال گواهي فراغت از تحصيل اينجانب اقدام نمايدتحصيل اينجانب خوددار

  

  

  :                نام و نام خانوادگي نماينده تحصيالت تكميلي    :نام و نام خانوادگي دانشجو

                 امضاء          امضاء

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بسمه تعالي

)فرم و(  



 بسمه تعالي

(  الت تكميلي  صورتجلسه مالي دفاع از پايان نامه تحصي         
  

  تحصيالت تكميلي
  

   ..........................رياست محترم دانشكده
دانـشجوي  ........................................ خـانم   / بدينوسيله گواهي مي شود جلسه دفاع از پايان نامه تحصيالت تكميلي آقاي            "با سالم، احتراما  

بـا حـضور هيئـت      .......................... در تاريخ   ........................... ، گرايش ...............................   رشته     كتري     د    مقطع كارشناسي ارشد    
  .خواهشمند است مراتب به نحو مقتضي به حسابداري دانشكده اعالم گردد.  انجام شد1داوران مندرج در جدول 

  
  :                                                                                                                         نماينده تحصيالت تكميلي             

  :                      تاريخ و امضاء                                                                                                               
  

)
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  تاريخ  امضاء  مرتبه علمي  نام و نام خانوادگي داور  )اين قسمت توسط هيئت داوران تكميل مي شود
          .ريال به اينجانب تحويل گرديد.................... مبلغ 

          .ريال به اينجانب تحويل گرديد.................... مبلغ 
          .ريال به اينجانب تحويل گرديد................. ...مبلغ 
  .ريال به اينجانب تحويل گرد        يد.................... مبلغ 

  
  تاريخ  امضاء  نام و نام خانوادگي نماينده تحصيالت تكميلي(  )اين قسمت توسط نماينده تحصيالت تكميلي تكميل مي شود

  .نجانب تحويل گرديدريال به اي.................... مبلغ       
 "ب"احكام كارگزيني و فرم ارزيابي داوران  همراه با اين قسمت در جلسه دفاع دانشجو تكميل و توسط نماينده تحصيالت تكميلي* 

  .  به دانشكده تحويل داده مي شود
  

  : .....................................شماره
  .......: ................................تاريخ

  ...................حسابداري دانشكده 

  . خواهشمند است نسبت به تسويه حساب مبلغ پرداختي جهت حق داوري پايان نامه مطابق مقررات اقدام نماييد"با سالم، احتراما

  :                                     رئيس دانشكده                                                                                                 
  :                                                                                                                                     تاريخ و امضاء

  
  .  به حسابداري دانشكده ارسال مي گردداين قسمت پس از امضاء توسط رئيس دانشكده جهت تسويه حساب* 
  

                 
  
  
  

   

)فرم ز  



 نامه 
)ح( فرم   

 
 
 
 

  
   .....................................................خانم/ آقاي احتراماً صحت انجام اصالحات پيشنهاد شده به 

ــشجوي  ــد دان ــي ارش ــته دركارشناس ــرايشو  .............................  رش ــه .................................... .........گ ــماره ب ش

  .مورد تأئيد مي باشد....................................دانشجويي

  

  امضاء        :داور اول نام و نام خانوادگي 
  

  امضاء         :داور دومنام و نام خانوادگي 
  

  امضاء        :استاد راهنمانام و نام خانوادگي 
  
  
  

  نام و نام خانوادگي          نام و نام خانوادگي 
                                          نماينده تحصيالت تكميلي    مديرگروه 

      امضاء            امضاء
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  نماينده تحصيالت تكميليمخصوص  فرم                     
  )فرم ع(

  :استاد محترم 

  با سالم و احترام

پايـان  جنابعالي بعنوان نماينده تحـصيالت تكميلـي        ............................. گروه اي تحصيالت تكميلي  شوربه استحضار مي رساند ، با نظر        

انتخاب شـده   . ...................گرايش................... رشته  ............................ به شماره دانشجويي    ........................................ خانم/ آقايرساله  / نامه  

، ) بـه شـرح ذيـل     (ضمن تشكر از قبول زحمت، خواهشمند است بــا توجـه بـه مـسووليت حـضرتعالي در برگـزاري جلـسه دفـاع                         .ايد

، تعهد اصالت اثر و  صورتجلسه مـالي         ) امضاء هيئت داوران  فرم  (از صفحه پايان نامه يا رساله       » ب«صورتجلسه دفاع ، فرم   

مربوطـه  به معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده        ) در صورت وجود  (مقاالت  تصوير  يا   پذيرش مقاله    نامهرا بهمراه   

  .تحويل نماييد

  امضاء مدير گروه                   

  :وظيفه و مسؤليت هاي نماينده تحصيالت تكميلي

    به استادياري در مقام رياست جلسه ، ناظر با حداقل مرتنماينده تحصيالت تكميلي            به استناد آئين نامه و مقررات آموزشي دانشگاه ، 
 :كه وظايف ايشان ، بشرح ذيل مي باشد. رعايت كليه مفاد آئين نامه دفاع از پايان نامه مي باشد بر      بر     

  :قبل از برگزاري جلسه دفاعيه ) الف            
، فرم مـالي ،گزارشـات     )فرم و (اصالت اثر   تعهد  از صفحه پايان نامه يا رساله ،        » ب  « صورتجلسه دفاعيه ، فر م    تحويل   -1

   . ماه  و مقاالت ارائه شدهدو
   )ز(و فرم ) ب(ارزيابي داور از پايان نامه يا رساله به ترتيب فرم اخذ فرم  -2
  اساتيد داور و مشاور پايان نامه هيادآوري زمان دفاعيه ب -3

  :زمان برگزاري جلسه دفاعيه ) ب              
   درزمان و مكان تعيين شده با حضور تمام وقت نماينده تحصيالت تكميلي در طول جلسهبرگزاري دفاعيه -١
 )اساتيد راهنما ، اساتيد داور پايان نامه يا رساله (نظارت برحضور هريك از داور ان  -٢

  .            الزم به ذكر است كه درصورت عدم حضور هريك از داوران در جلسه  ، دفاعيه  لغو مي گردد
  :2تبصره ماده             

      استاد راهنماي به منظور معرفي نماينده ايشان همراه با امضاء و تأئيد اخذ وكالت ، حضور استادراهنماي دوم                درصورت عدم 
  . است داوران جلسه و نماينده تحصيالت تكميلي الزامي ،  اول         

  .به معاونت آموزشي دانشكده گزارش گردد ، مراتب سريعاً لغو جلسه دفاعيهدرصورت  -٣
 .اخذ و ثبت نمرات داوران و همچنين ثبت ميانگين نمرات در صورتجلسه دفاع  -۴

 بسمه تعالي



گزارشات سه ، و نمره ) درصورت ارائه مقاله وتأئيد داوران ( نمره مقاله بهمراه امضاء داوران ، صورتجلسه دفاعيهتكميل فرم۵  -
 . ماهه 

 ) :مخصوص دانشجويان كارشناسي ارشد :(  3بصره ماده    ت           

                      نمره 75/0  ترويجي–و حداكثر امتياز كل مقاالت علمي  نمره 1 پژوهشي –               يادآوري مي گرددكه حداكثر امتياز كل مقاالت علمي 
  .شد  نمره مي با5/0             نمره و حداكثر امتياز كل مقاالت كنفرانسي 

  ) :مخصوص دانشجويان دكتري  ( 4تبصره    
  .  به نمره ارزيابي رساله دانشجو اختصاصي مي يابد -  نمره5/0، تا ) مقاله3حداكثر ( پژوهشي معتبر اضافي –به ازاء هرمقاله علمي    

  )  نسخه 8( از صفحه پايان نامه ، بهمراه امضاء داوران و دانشجو » ب « نظارت و تكميل فرم۶ -
 )يك نسخه( ل فرم تعهد اصالت اثر بهمراه امضاء نماينده تحصيالت تكميلي و دانشجو تكمي -٧

درصورت ارائه (، فرم اصالت اثر ، تصوير مقاله از صفحه پايان نامه "ب"جمع آوري صورتجلسه دفاعيه به همراه فرم٨  -
 و فرم مالي) آن

 
 :بعد از برگزاري جلسه دفاعيه )               ج 

قبولي دانشجو در جلسه دفاعيه ، بالفاصله پس از ثبت نمره مردودي ، صورتجلسه دفاعيه به معاونت آموزشي دانشكده  درصورت عدم 
  .تحويل گردد

درصورت قبولي دانشجو در دفاعيه ، نماينده تحصيالت تكميلي موظف است پس از ثبت مراحل فوق در همان روز و  -١
« مخصوص كارشناسي ارشد و فرم » ح « فرم )  اصالحات داوران تاييداخذ ( ساعت ، اقدامات بعدي را پيگيري نمايد 

 ، حداكثر در موعد مقررمخصوص دانشجويان دكتري» م 

 مي گردد و وغل  دانشجو، جلسه دفاعيه)   ماه 2( درصورت عدم انجام اصالحات و رضايتمندي داوران در موعد مقرر  -٢
    .   نتيجه به معاونت آموزشي دانشكده اعالم گردد

،مجبور به )  ماه 2(در صورتيكه دانشجو با نمره قبولي دفاعيه اول ، بعلت تعلل در انجام اصالحات در موعد مقرر -٣
 درنظرگرفته مي شود، معهذا درصورتيكه 17 از نمره 18دفاعيه مجدد شود ، امتياز معيارهاي ارزشي پايان نامه بجاي 

موفق به چاپ مقاله اي شود ، امتيازآن براساس مقررات )  سنوات در صورت داشتن( دانشجو تا قبل از دفاعيه مجدد 
 .آموزشي منظورخواهد شد

 
 :           تبصره 

  دانشجو درصورت داشتن سنوات آموزشــــــي باقي مانده ، مي تواند بــــــا اجازه گروه ، دانشــــــكده و           
              سيونمجدد شركت نمايد در غيراينصورت بايد براي افزايش سنوات آموزشي از كميدردفاعيه   تحصيالت تكميلي دانشگاه

  . موارد خاص كسب مجوز نمايد             
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 بسمه تعالي

)غ(دانشجويان تحصيالت تكميلي       فرم تحصيلي  مجاز فرم درخواست تمديد سنوات  
 

  تحصيالت تكميل
 

   مشخصات دانشجو-1جدول 
            : شماره دانشجويي            : نام خانوادگي            : نام

            : گرايش            : دانشكده            : رشته تحصيلي
  كارشناسي ارشد :        دوره  دكتري  

            استاد راهنماي محترم
خواهـشمندم بـا   .  براي ادامه كار تحقيقاتي پايان نامـه نيازمنـد زمـان بيـشتري مـي باشـم      1اينجانب با مشخصات درج شده در جدول   

  .موافقت فرماييد      سال تحصيلي     درخواست تمديد سنوات تحصيلي اينجانب در نيمسال   
  با تشكر            
            : انوادگي دانشجونام و نام خ            
  : تاريخ و امضاء            

 
  نام گروه آموزشيمدير محترم گروه 

، ضـمن تأييـد فعاليـت       1 استاد راهنماي دانشجو با مشخصات مندرج در جـدول           نام و نام خانوادگي دانشجو    اينجانب  " با سالم، احتراما  
  . ستاي پايان نامه، موافقت خود را با تمديد سنوات تحصيلي دانشجو بمدت يك نيمسال تحصيلي اعالم مي دارمپزوهشي دانشجو در را

 
            : نام و نام خانوادگي استاد راهنما            
  : تاريخ و امضاء            

 
  نام دانشكدهمعاون محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده 

  .      ضمن تأييد مراتب فوق، خواهشمند است مراتب جهت اقدامات بعدي به تحصيالت تكميلي ارسال گردد"الم، احترامابا س
  

            :  مدير گروهنام و نام خانوادگي            
  :تاريخ و امضاء            

 
  مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه

 جهـت اقـدام مقتـضي ارسـال مـي      1 دانشجوي كارشناسي ارشد با مشخصات مندرج در جدول    درخواست تأييد شده   "احتراما, با سالم 
  . گردد

 
: نام و نام خانوادگي معاون آموزشي دانشكده                 

  :                                                             تاريخ و امضاء
  

  :تذكر
 . با استفاده از كامپيوتر تكميل شده و با استفاده از چاپگر چاپ شوداين فرم بايد بصورت كامل
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                                                 بسمه تعالي
)ك(فرم                       

شـبانه  بـه شـماره    /              مقطع                در دوره روزانه اينجانب                             دانشجوي رشته                      ورودي                                                                   
دانشجويي                         كه تا كنون                    واحد درسي را با معدل كل                 گذرانده ام با اطالع كامل از مقررات مربوط به                                                 

احـدهاي زيـردر نيمـسال            سـال تحـصيلي                  در دانـشگاه  مهماني مندرج در پـشت صـفحه ، متقاضـي گذرانـدن و            
مناٌ متعهد ميگردم صرفاٌ واحدهاي مندرج در جدول ذيل را در دانشگاه مقـصد اخـذ نمـايم در غيـر اينـصورت دانـشگاه                         ض. ميباشم  

جو  . گري نخواهد داشت هيچگونه مسئوليتي در قبال پذيرش واحدهاي گذرانده دي
انش

ت د
واس

رخ
 د

  :دانشجو امضاء :                                                                                                                      تاريخ 
  . نامبرده به دوره شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان بدهي ندارد و مهمان شدن نامبرده بالمانع است 

  مهر و امضاء                                                                                                                                                           
  دوره شبانه دانشگاه                                                                                                                                                         

رديف نام درس تعدادواحد    كد درسرديف نام درس تعدادواحد كد درس
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:                                                                   جمع واحدها                                               
  .با درخواست ايشان موافقت مي شود                      موافقت نمي شود                  نامبرده ميتواند از واحدهاي فوق انتخاب نمايد

 
                                                                نام و نام خانوادگي مدير گروهنام و نام خانوادگي استاد راهنما            

  امضاء                                                                                                                  امضاء  
  :                                                                                         تاريخ مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه    

  :                                                                                                                                                     شماره 
  م عليكم سال

 با توجه به مقرارت آموزشي با درخواست ايشان موافقت مي شود                          موافقت نمي شود

  ي  دانشكده  نام و نام خانوادگي معاون آموزش                                                                                                                     
                                                                                                                                                       امضاء

                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                      

                ..................شگاه  دانمحترم تحصيالت تكميليدير                         م
                         با سالم و آرزوي توفيقات الهي

   حتراماٌ ضمن تاييد سوابق آموشي دانشجوي فوق الذكر و موافقت اين دانشگاه با درخواست نامبرده ، خواهشمند است  ا
  ه نحوي به اين اداره اعالم فرمايند كه خللي در انتخاب واحدنتيجه موافقت يا عدم موافقت با تقاضاي مهماني را ب  دستور فرمائيد 

   دانشجو در زمان تعيين شده برابر تقويم دانشگاهي ايجاد نگردد در صورت پذيرش تقاضاي دانشجوي مذكور تسريع در ارسال
  .  نمرات اكتسابي در پايان نيمسال موجب تشكر خواهد بود 

                                                                                      
                                                                                                   دكتر مصطفي حبيبي 
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  مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان



              متعهد ميگردم مواراينجانب                                     دانشجوي رشته                              بشماره دانشجويي                            
              . غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي ناشي از قصور در اين امر بعهده اينجانب مي باشد مشروحه زير را دقيقاٌ رعايت نمايم در

  
  . دانشجو ملزم به پرداخت شهريه ثابت خود به دوره شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان ميباشد _1            1
  آموزش تحصيالت تكميلي مجاز است واحدهاي اضافي را   بيشتر از حد مجاز انتخاب واحد ننمايم در غير اينصورت اداره _2           2

  .اطالع اينجانب حذف نمايد  بدون                
   در صورت وجود هرگونه تخلف آموزشي مانند عدم رعايت پيشنياز واخذ واحد بيش از حد تعيين شده ، اداره _3            3

  .بت به حذف دروس مربوطه اقدام خواهد نمود تحصيالت تكميلي  راساٌ نس   آموزش                  
_4             4   اين فرم فقط براي نيمسال مورد درخواست اعتبار دارد و براي ثبت نام در نيمسال بعدي بايد به دانشگاه مبدا مراجعه

  .غير اينصورت منصرف از تحصيل شناخته خواهم شد    نمايم در                
_5            5  شجو موظف است انتخاب واحد خود را از بين دروس مندرج در اين فرم كه به تاييد استاد راهنما و دانشكده مربوطه دان

  انجام دهد و هر تغييري در آنها بايد با نظر گروه و دانشكده مربوطه و تاييد اداره كل امور آموزشي دانشگاه      رسيده              
   .مبدا مي باشد               

  . حذف نيمسال دانشجوي مهمان در صورت مغايريت با قوانين آموزشي ، با نظر دانشگاه مبداء مي باشد _6             6
   روز پس از امتحانات 45 در صورت موافقت دانشگاه مقصد با تقاضاي مهماني الزم است دانشجو حداكثر ظرف _7              7

  راحل تسويه حساب خويش را در آن دانشگاه انجام داده و نسبت به ارسال كارنامه خويش به اين نيمسال مربوطه م                 
  .اقدام الزم بعمل آورد در غير اينصورت بروز هر گونه مشكل آموزشي متوجه دانشجو خواهد بود     دانشگاه                 

  بت نام و انتخاب واحد در دانشگاه مقصد مراتب را به اداره كل  دانشجو موظف است در صورت عدم موفقيت در ث_8             8
  .اطالع داده و ضمن عودت فرم مربوطه برابر تقويم آموزشي دانشگاه در دانشگاه مبداء انتخاب واحد نمايد    آموزش                  

 
  

  :امضاء دانشجو :                                                              تاريخ                                                                                        
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