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وظايف و اختيارات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه
 .1همكاري با مماونت آموزشي و تحصيتت تكمييي دانا اه براي ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي آموزشي
دانا اه ،تصميمات هيئت رئينه دانا اه ،و آيين نامه ها و برنامه هاي مصوب.
 .2تدوين و پيانهاد برنامه هاي مخويف آموزشي به شوراي دانا اه ،شام :
 برنامه هاي آموزشي دوره هاي فارشناسي ارشد و دفوري
 پيانهاد تغييرات الزم در نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چارچوب ضوابط مصوب
 بررسي آيين نامه هاي تحصيتت تكمييي و اظهار نظر در مورد آ ها
 برآورد ظرفيت پذيرش داناجويا جديد در دوره هاي تحصيتت تكمييي
 پيانهاد طرح هاي مناسب آموزشي غير رسمي فوتاه مدت و ميا مدت به شوراي دانا اه
 .3بررسي فيفيت آموزشي دوره هاي تحصيتت تكمييي در دانا اه و بررسي فيفيت آموزشي اعضاك هيئهت عيمهي
فمال در اين دوره ها
 .4بررسي پيانهاد تاسيس رشوه ها و دوره هاي جديد تحصيتت تكمييي در دانا اه
 .5بررسي پيانهاد ارائه دوره هاي تحصيتت تكمييي ماورك با دي ر دانا اه ها و موسنات آموزش عالي

اداره كل تحصيالت تكميلي دانشگاه
اين اداره ،فه بازوي اجرايي شوراي تحصيتت تكمييي دانا اه است ،زير نظر مدير حقصقالت حكمقلي دانشوااه
فماليت مي نمايد .انجام امور اداري مراح مخويف تحصي داناجويا دوره هاي تحصيتت تكمييي مانند ثبت نا،،
فارغ التقصقلي ،بررسي كمي و كقفي حقصقل دانشجميان كارشناسي ارشد و دكتري ،وضعقت پايان نامه
ها از شروع حا دفاع ،و بطور فيي نظارت بر اجهراي آيقن نامه هاي مصمب وزارت عيهوم ،تحقيقهات و فنهاوري ،و
همچنين شوراي تحصيتت تكمييي دانا اه برعهده اين اداره است.
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شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه
بمنظور سياسو ذاري در امور تحصيتت تكمييي دانا اه ،آيين نامه ها ،بررسي برنامه هاي آموزشي جديد و ارزيابي
برنامه هاي آموزشي موجود ،شوراي تحصيتت تكمييي دانا اه در فواص زماني ممين تاهكي جينهه مهي دههد.
اعضاك شوراي تحصيتت تكمييي دانا اه بارح زير مي باشند:
 .1معاون آممزشي و حقصقالت حكمقلي دانشااه
 .2معاون پژوهشي دانشااه
 .3مديركل حقصقالت حكمقلي
 .4مدير آممزشي دانشااه
 .5معاونقن آممزشي و حقصقالت حكمقلي دانشكده ها

شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ها
حركقب اعضاء:
 .1رئقس دانشكده يا نماينده وي
 .2معاون آممزشي و تحصيتت تكمييي داناكده
 .3معاون پژوهشي داناكده
 .4نمايندگان گروه هاي مجري دوره هاي تحصيتت تكمييي
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وظايف و اختيارات شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ها
درخواست داناجويا تحصيتت تكمييي براي هرگونه اقدام تحصييي مانند ثبوت نوا ،درو  ،حوف و اضوافه
درو  ،مرخصي حقصقلي ،مشكالت درسي ،انتخاب پايان نامه و هماهن ي تمام امهور مربهوب بهه حصوميب
پايان نامه دفاع از پايان نامه ،حغققر برنامه كارشناسي ارشد ،اخف مجمز دفاع از پايان نامه ،و مانند آ هها
فه با نظارت معاون آممزشي و حقصقالت حكمقلي دانشكده در شمراي دانشوكده مربمطوه مطهرح و مهورد
بررسي قرار مي گيرد.
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آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

فـصل اوّل
كلــــيات

ماده  :1حعريف
دوره كارشناسي ارشد :دوره ه اي باالتر از دوره فارشناسي است فه براساس برنامه هاي مصوب شوراي گنهورش
آموزش عالي ،به اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشوه مربوب منوهي مي شود.
شقمه آممزشي-پژوهشي :دوره اي فه محوواي برنامه آ ماوم بر واحدهاي درسي و پايان نامه است.
شقمه آممزشي :دوره اي با محوريت آموزش است فه داناجو پس از گذراند واحدهاي درسي و بدون گفراندن
پايان نامه دانش آموخوه مي شود.
شقمه پژوهشي :دوره اي با محوريت پژوهش فه دسواورد آ (ارائه فناوري جديد ،ارائه نظريه و ايده جديد ،توليهد
دانش فني ،ثبت اخوراع )... ،شود و ماوم بر اخذ واحدهاي درسي مقدود و الزا ،به ارائه پايان نامه است .اين
شيوه پذيرش براي مؤسنات پژوهاي بوده و در مورد مؤسنات آموزشي منوب به تهممين فه ه ينهه هها از محه
درآمدهاي اخوصاصي طرح پژوهاي فاربردي اسواد راهنما قاب اجرا مي باشد.
پايان نامه :فماليت پژوهاي-تحقيقاتي است فه در يك زمينه رشوه تحصييي مربوب و تحهت راهنموايي اسوتاد
راهنما انجام مي گيرد.
مؤسسه :منظور دانا اه ها و مؤسنات آموزش عالي و پژوهاي مجري دوره هاي فارشناسي ارشد و دفوري است.
سمقنار :منظمر حقيقق و حتبع نظري است.
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ماده  :2هد
 -1-2هدف از ايجاد دوره فارشناسي ارشد ،گسترش دانش و حربقت متخصصان و پژوهشاراني است فهه بها
فراگيري آموزش هاي الزم و آشنائي با روش هاي پژوهش عيمي ،مههارت الزم را بهراي ارائهه خهدمات عيمهي،
آموزشي و پژوهاي پيدا مي فنند.
-2-2

هدف از حدوين آيقن نامه دوره هاي كارشناسي ارشد ناپقمسته به سه شقمه آممزشي-پژوهشوي،

آممزشي و پژوهشي  ،تقويت و توسمه دوره هاي تحصيتت تكمييي ،ارتقاك فيفيت و تنوع بخاهي بهه شهيوه
هاي نوين آموزش ،پاسخ ويي مناسب به اف ايش تقاضا براي ورود به دوره هاي تحصيتت تكمييهي ،حيميت و
ارحياء سطح كقفي و كمي اين دوره ها و همسان سازي آن با برناموه هواي حمسوعه و دياور اسوناد
راهبردي كشمر است تا با بهره مندي از آ در تربيت موخصصا و پژوهاه را مهاهر و برجنهوه در سهط
فاور بكوشيم.
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فــصل دوم
شــــــرايــــــط ورود

ماده :3
شرايط ورود به دوره به شرح زير است:
 -1-3داشون شرايط عمومي ورود به آموزش عالي.
 -2-3داشون گو اهينامه پايا دوره فارشناسي يا باالتر مورد تمييد وزارت عيوم ،تحقيقات و فهن آوري و يها وزارت
بهداشت ،درما و آموزش پ شكي در رشوه هاي مورد قبول (به تاخيص شوراي عالي برنامه ري ي)
 -3-3برخورداري از توانايي جنمي الزم و موناسب با رشوه تحصييي.
 -4-3ممفيقت در آزممن ورودي دوره يا استفاده از سهمقه اسوتعدادهاي درخشوان .براسهاس بخاهنامه
جديد  21/732ممرخ  1385/3/23وزارت عيهوم ،تحقيقهات و فهن آوري ،درصهد محهدودي از داناهجويا
فارشناسي در شرف اتمام تحصي فه حداق شرايط قيد شهده در بخاهنامه را دارا باشهند بهدو شهرفت در
آزمو ورودي مي توانند در هما دانا اه مقل حقصقل خمد يا دانشااه هاي ديار در ميطع كارشناسي
ارشد ادامه تحصي دهند .درخواست و مدارك الزم جهت ورود به دوره از اين طريق بايد به دفور اسومدادهاي
درخاا دانا اه ارائه شود .موعد ارائه درخواست از طريق دفتر استعدادهاي درخشان دانشااه اعتم مهي
شود.
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فــصل سوم
واحـــدهاي درســـي
ماده :4
تمداد ف واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپقمسته  ،با احتساب واحد پايان نامه ،بر حنهب رشهوه،
حداقل  28و حداكثر  32واحد است .در هر حال مجموع واحدهاي دوره فارشناسهي ارشهد نبايود بوقش از 32
واحد باشد.
حبصره :1

ارائه درو

در دوره فارشناسي ارشد بصورت يك حر ،در مقان مي باشد.

حبصره :2

ارائه درو

جبراني براي فييه گروه هاي آموزشي دوره فارشناسي ارشد به استناد بند  -2مصمبه  233هقئت

رئقسه دانا اه مورخ  90/3/17لغو گرديده است.
حبصره :3

در دوره فارشناسي ارشد پقش حر ،و معرفي به استاد جهت اخذ درس ممنوع مي باشد.
حبصره :4

تمداد واحدهاي درسي در شقمه پژوهشي بقن  6حا  10واحد اسهت و داناهجو مهي توانهد هم مها بها واحهدهاي
آموزشي ،واحدهاي پژوهشي خود را با نظر اسواد راهنما و تمييد گروه انوخاب نمايد.
حبصره :5

در فييه شقمه هاي آممزشي دوره هاي فارشناسي ارشد حنب رشهوه ،واحد سمقنار حداقل يك و حداكثر دو
واحد مي باشد ،در صورتيكه در سقالبس درسي دوره ممرفي شده باشد.
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ماده :5
تمداد واحد پايا نامه فارشناسي ارشد ،براي شقمه آممزشي -پژوهشي مقمر بهين  4حا  6واحد درسي در كل
دوره ،و براي شقمه پژوهشي مقمر بقن  6حا  10واحد درسي در هر نقمسال مطابق برنامه مصوب شوراي عهالي
برنامه ري ي است .در شيوه آممزش مقمر مقض داناجويا بدون پايان نامه فارغ الوحصي مي شوند.
حبصره :1

داناجويا شقمه آممزشي-پژوهش مقمري فه نمي توانند دوره خود را با انجام پروژه بهه پايها برسهانند بوه
شرط گفراندن حداقل  28واحد درسي دوره و عد ،حصميب پروپمزال و انتخاب استاد راهنما ،مي توانند در
غالب شقمه آممزش مقمر فارغ الوحصي شوند.
تبصره :2
كل واحدهاي پايان نامه در شقمه پژوهشي به سه نقمسال تقنيم شده و داناجو در هر نقمسال يك سوم،
آ ها را اخذ مي نمايد.
ماده :6
سيف و كف واحد هاي اخذ شده در هر نيمنال در دوره فارشناسي ارشد به ترتيب  14و  8واحد مي باشد.
حبصره :1

برنامه گروه هاي آموزشي بايد به نحوي ارائه شود تا در هر نيمنال امكان اخف  14واحد براي داناجو مينر باشد.
با توجه به اينكه تحصي در مقطع فارشناسي ارشد بصمرت حما ،وقت مي باشد ،بايد برنامه درسي در طمل هفته
توزيع گردد و امتقان پايان حر ،بر اساس تقويم آموزشي دانشااه و با درج حاريخ زمان و مقل امتقان باشد.
حبصره :2

در شرايط خاص فه براي يك گرايش امكا ارائه 14واحد وجود نداشوه باشد ،با تصويب شوراي تحصيتت تكمييي
گروه مي توا كمتر از 14واحد ارائه نمود.
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حبصره:3

در نيمنال هايي فه فيط واحدهاي پايان نامه براي داناجو باقي مانده است يا انوخاب واحود كمتوراز كوف ،از
اراده داناجو خارج است ،ثبت نام داناجو در كمتر از  8واحد بتمانع است.
حبصره :4

داناجوياني فه برخي از درو

كارشناسي ارشد را در دوره كارشناسي گذرانده انهد نمهي تواننهد آ درس يها

دروس را مجدداً در دوره كارشناسي ارشد ب ذرانند .ايهن داناهجويا بايهد بها گهرفون درو

انتخوابي جموع

واحدهاي درسي را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند.
ماده :7
در برنامه آموزشي كارشناسي ارشد حف درو

ارائه شده مجاز مي باشد.

حبصره :1

در شرايط خاص با نظر شمراي حقصقالت حكمقلي گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصهيتت تكمييهي داناهكده و
دانا اه امكا حذف در

وجود دارد .درخواست حذف بايد حداق  10روز پوقش از شوروع حيوميم آممزشوي

امتقانات پايان حر ،به اداره تحصيتت تكمييي واص گردد.
حبصره :2
براي انوخاب مجدد درس حذف شده يها دروس حهذف شهده در حهذف تهرم مجهاز داناهجو (تبصهره -2مهاده )12
دانشجميان روزانه همانند دانشجميان شبانه مكيف به پرداخت شهريه مصمب آ درس مي باشند.
ماده :8
تدريس در دوره هاي فارشناسي ارشد ناپيوسوه فقط حمسط اعضاء هقأت علمي با مرحبه استادياري يوا بوارحر
امكا پذير مي باشد.
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فــصل چــهارم
حــضور و غـــياب
ماده :9
حضور داناجو در تمامي برنامه هاي درسي و دي ر فماليت هاي آموزشهي و پژوهاهي دوره الزاموي اسهت .غيبهت
داناجو در هر درس نبايد از سه جلسه تجاوز فند ،در غير اين صورت نمره دانشجم در آن در

صفر محنوب

مي شود.
حبصره :1

حضور و غياب داناجو در مرحيه پژوهش در شقمه پژوهشي با نظر استاد راهنما و حأيقد گروه و براساس تمهداد
جينات مااوره و راهنمايي صورت مي پذيرد.
حبصره :2

در صورتي فه غيبت داناجو در يك درس ،بيش از حد مجاز بوده و از نظر كمقسقمن پزشكي شمراي حقصقالت
حكمقلي دانشااه ،موجه تاخيص داده شود ،آ درس از مجموعه دروس انوخابي داناجو حف مي شمد .در اين
صورت رعايت حد نصاب  8واحد در آ نينمال الزامي نقسوت ،ولهي آ نيمنهال از نظهر طهول تحصهي بهراي
داناجو يك نيمنال فام محنوب مي شود و مشروطي آن منظمر خماهد گرديد.
تبصره  :3در صورت غيبت بيش از حد داناهجو در فهتس درس و گه ارش آ بهه حومزه حقصوقالت حكمقلوي
دانشااه وعدم موجه بود آ  ،دانشجم نمي حماند در جلسه امتقان پايان حر ،آن در

شركت نمايود .در

صمرت عد ،گزارش غقبت ،ممانعت از شركت دانشجم در جينه اموحا خال ميررات مي باشد.
حبصره :4

غيبت در شيوه پژوهاي ،ارزيابي ناموفق واحدهاي پژوهاي اخذ شده در آ نيمنال محنوب شده فهه موضهوع بها
گ ارش استاد راهنما ،تاييد شوراي حقصقالت حكمقلي گروه و دانشكده مي تواند به مقرومقوت از حقصوقل
داناجو منجر شود.
10

ماده :10
غقبت غقر ممجه در امتقان هر درس موجب گرفون نمره صفر براي آ درس است.
حبصره :1

در صورتي فه غقبت دانشجم در اموحا  ،از نظر پزشك معتمد و از نظر شمراي حقصقالت حكمقلي دانشااه،
موجه تاخيص داده شود .درس مزبمر حف مي شمد .مقررات مربوب به حذف پ شكي در آئين نامه جداگانهه اي
(پيوست  )2درج گرديده است.
حبصره :2
دانشجميان روزانه براي انتخاب واحد مجدد در

پا

مصمب درس همانند داناجويا شبانه مي باشند.

11

نشده يا حف

شده ،مكلف به پرداخت شهريه

فصل پنجم
طول دوره ،مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
ماده :11
طول دوره تحصي مدتي است فه داناجو بايد درو

حعققن شده را عالوه بر پايان ناموه ،بهر اسهاس مقهررات

مربوطه با موفقيت به اتمام برساند.
حبصره :1

طمل دوره كارشناسي ارشد ناپيوسوه در هر سه شيوه دو سال بعالوه دو نقمسال (حمديد سنمات) است.
حبصره :2

شمراي حقصقالت حكمقلي دانشكده مي توانهد درصهورت له وم بهر اسهاس درخماسوت دانشوجم حوداكثر
دونقمسال تحصييي را پس از تكميه فر ،حمديد سنمات مجاز (فر ،غ ) بهه طهول دوره داناهجو اضهافه فنهد.
تبصره :3
براي دانشجميان روزانه نقمسال اول حمديد سنمات مجاز به صمرت راياان و نقمسال دو ،مشابه
دانشجميان شبانه با پرداخت شهريه مصمب مي باشد.
حبصره :4

درخواست استاد راهنما و گروه مبني بر تقاضاي حمديد سنمات مجاز براي داناهجو بايهد در پايوان نقمسوال
چهار ،به شمراي حقصقالت حكمقلي دانشكده ارائه گردد .نظر اين شورا مبني بهر حعققن مهلوت ميورر نظور
نهايي خماهد بمد .بتفاصيه نويجه موافقت و يا عدم آ از طريق ارسال فر ،حمديد سنمات مجاز "فر ،غ" به
حقصقالت حكمقلي دانشااه گ ارش شود.
حبصره :5

در صورتي فه داناجو تا پايا شش نقمسال (سه سال) موفق به دفاع از پايان ناموه ن هردد ،از ادامهه تحصهي
مقرو ،خواهد شد.
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ماده :12
در هر سه شقمه داناجوي دوره فارشناسي ارشد مي تواند حداكثر يك نقمسال حقصقلي را ،با فنب ممافيت
گروه و دانشكده مربوطه از مرخصي حقصقلي با احتساب در سنمات اسوفاده فند.
حبصره :1

درخواست مرخصي بايد قب از شروع ثبت نا ،در هر نقمسال تحصييي بهه شمراي حقصوقالت گوروه مربهوب
تنييم و در شوراي حقصقالت حكمقلي دانشكده تاييد گردد .موافقت شمراي حقصوقالت حكمقلوي گوروه بها
مرخصي تحصييي داناجو با توجه به وضميت تحصييي وي صورت مي گيرد و منوب به اين است فه ادامه حقصقل
دانشجم از آ به بعد با مشكل مماجه نشمد.
حبصره :2
در صورت شرايط خاص و ارائه مدارك مستند ده روز قبه از برگزاري امتقانات پايوان حور ،و بوا حايقود
شمراي آممزشي گروه و دانشكده ،دانشجم مي حماند از فرصت يك نقمسال حف حر( ،حكمبول فور ،ل)
استفاده كند .بديهي است از داناجو يا شبانه شهريه ثابت و شهريه واحدهاي انتخاب شده در آ حور ،اخوف
مي گردد .داناجويا روزانه اي فه در شرايط خاص همراه با منوندات الزم ،از حف حر ،اسوفاده مي فنند براي
انوخاب مجدد دروس حذف شده مكيف به پرداخت ه ينه هاي مصوب مي باشند (تبصره -2ماده .)7
حبصره :3

با توجه به ارائه دروس فارشناسي ارشد بصمرت يك حر ،در مقان ،در نقمسال اول حقصقلي ورود به داناه اه،
مرخصي حقصقلي به داناجو داده نمي شمد .در صورتيكه دروس ترم اول پيش نياز ترم دوم نباشند ،با ممافيت
گروه و دانشكده در خواست داناجو قاب انجام مي باشد .عواقب ناشي از اين امر ني بر عهده دانشجم مي باشد.
حبصره :4

مادرا شاغ به تحصي  ،مي توانند از مرخصهي زايمها بودون احتسواب در سهنوات تحصهييي اسهوفاده فننهد.
درخواست به منظور اسوفاده از فرصت فوق (تكمي فرم (ل) ،بايد با تاييد منوندات مربوطه توسط پزشك معتمد
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دانشااه در شمراي آممزشي دانشااه طرح و تصميم گيري گردد.
حبصره :5

در صورتي فه داناجو بدو فنب موافقت دانا اه حتي براي يك نقمسال ترك تحصي نمايهد يها ثبوت نوا،
نداشته باشد از ادامه حقصقل مقرو ،مي شمد.
حبصره :6

مدت مرخصي حقصقلي جزو سنمات حقصقلي دانشجم مقسمب مي شمد.
ماده :13
داناجو مي تواند به هر دلي  ،از تحصي اعال ،انصرا نمايد .در اين صهورت بايهد درخواسهت خهود را مبنهي بهر
انصراف به دانشااه تنييم نمايد .چنانچه داناجو بمد از يك ماه درخواست خود را پس ناقرد دانا اه ننبت به
صدور گماهي انصرا قطعي اقدام مي نمايد.
حبصره:

داناجوي انصرافي يا اخراجي موظف است بهه تمههداتي فهه سه رده عمه نمايهد .بهه ههر حهال صهدور هرگمنوه
گماهقنامه ،ريزنمرات و دريافت مجمز شركت مجدد در آزممن ورودي منوب بهه حسميه حساب دانشجم و
پرداخت هزينه هاي آممزشي دانشااه (آممزش راياان مخصمص دانشجميان دوره روزانه) است.
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فـــصل شـــشم
ارزشــيابي
ماده :14
حداقل نمره قبملي در هر درس دوره فارشناسي ارشد 12 ،است.
حبصره :1

در صورت عد ،كسب نمره قبملي در يك درس يا چند درس توسط داناجو در يك نيمنهال تحصهييي ،بشورط
احراز نمره قبملي در نقمسال هاي بعدي ،نمره يا نمرات مردودي قبلي در ريزنمرات حقصوقلي دانشوجم
ثبت و باقي مي ماند .اما نمرات مردودي در مقاسبه مقاناقن كل دوره بي اثر و صهرفا آخرين نمره قبملي در
آ درس مالك مقاسبه مقاناقن كل دوره خواهد بود.
حبصره :2

گفراندن درو

به اسوناد تبصره  ،1مشروطي دانشجم در نقمسال هاي قبل را خنثي نمي كند.

حبصره :3

تنهيتت تبصره  ،1شام داناجوياني فه فه به دلقل حيلب و يا حكم كمقته انضباطي ،نمره مهردودي دريافهت
مي فنند ،نمي شمد.
حبصره :4

اگر نمره داناجو در يك در
حكمقلي گروه به جاي آ در

اختقاري كمتر از  12باشد ،داناجو مهي توانهد بها موافقهت شومراي حقصوقالت
در

اختقاري دياري را انتخاب نمايد.

حبصره:5

اسواد هر درس موظف است حداكثر ده روز پس از برگ اري آزمو  ،نمره درس مربوطه را در سقستم گلسوتان
اعتم نمايد و دانشكده حدافثر دو هفوه پهس از برگزاري آخرين امتقان ،ثبوت كلقوه نمورات گوروه هواي
آممزشي را فنورل نمايد .بديهي است ماكتت آموزشي ناشي از عد ،ثبت به ممقع نمرات بعهده استاد در
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مدير و معاون آممزشي دانشكده مربمطه مي باشد.
حبصره :6

تحصيتت تكمييي دانا اه ،هيچ ونه تمهدي در قبال ثبت نمره مموقه ندارد.
حبصره :7

نمره ثبت شده در سقستم گلستان پس از انيضاء مهلت ميرر غقر قابل حغققر است.
حبصره :8

براي دروسي فه طبق سر فصل مصمب شمراي عالي برنامه ريزي داراي پروژه مي باشند و نياز به زمان بقش
از يك نقمسال دارند ،در پايا هما نيمنال نمره ناتمام ارسهال و حداكثر حا چهل روز بعد نمره نهوايي درس
بايد ارسال گردد .در چنين مهواردي حصميب شمراي حقصقالت حكمقلي گروه مبني بور ناحموا ،بومدن در
الزامي و اين مصوبه بايد يك هفته قبل از آغاز برنامه امتقانات پايان نقمسوال حقصوقلي بوه حقصوقالت
حكمقلي دانا اه ارسال گردد.
الزم به ذفر است فه اموحانات دروس داراي پروژه ،بايد طبق روال مممول در پايوان نقمسوال اخوف در

و بهر

اساس تقويم آموزشي اموحانات پايا ترم دانا اه برگ ار شود.
حبصره :10

روند پقشرفت پژوهش دانشجم در شقمه پژوهشي در هر نيمنال با حضور اسواد راهنمها ،نماينهده تحصهيتت
تكمييي ،و يك نفر از اعضاي هقأت علمي متخصص به انتخاب شمراي حقصقالت حكمقلي گروه  ،مورد ارزيابي
قرار مي گيرد.
ماده :15
مقاناقن نمرات درو

دانشجم در دوره كارشناسي ارشد ،در هر نيمنال تحصييي ،نبايد از  14كمتر باشد.

در صورتي فه مقاناقن نمرات كمتر از  14شمد داناجو مشروط قيمداد مي گردد .اگر مقاناقن نمرات داناجو
در دو نقمسال حقصقلي كمتر از  14باشد ،آ داناجو از ادامه تحصي مقورو ،مهي شهود .ج ئيهات بياهور در
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خصوص آئين نامه محاسبه ماروطي در پقمست  1قيد شده است.
حبصره:

چنانچه در شيوه پژوهاي ،نمره پيارفت پژوهاي داناجو در ههر ارزيابي كمتور از  14باشهد وي در آ نيمنهال
مشروط تيقي مي شود.
ماده :16
مقاناقن كل نمرات دانشجم بدون احتساب نمره پايان نامه در پايان دوره حقصقلي نبايد از  14كمتر باشد.
در غير اين صورت داناجو فارغ التقصقل دوره فارشناسي ارشد شناخوه نمي شود.
حبصره :1

داناجويي فه پس از گذراند كلقه واحدهاي درسي دوره ،ميان ين ف نمرات وي بدون احتساب نمره پايان
نامه از  14كمتر باشد ،در صورتي فه حداكثر مدت مجاز حقصقل وي به پايا نرسيده باشد ،مي توانهد حهدافثر
 10واحد از دروسي را فه در آنها نمره كمتر از  14گرفته است فقط در يك نقمسال حقصقلي تكرار فنهد و در
صورت جبران فمبود ميان ين ف  ،به داناجو اجازه دفاع از پايا نامه داده مي شود .داناجوياني فه به هر دلييهي
نووانند از اين فرصت اسوفاده فنند از ادامه حقصقل و دريافت مدرك حقصقلي مقرو ،مي شوند.
حبصره :2

چنانچه داناجويي تمام واحدهاي آموزشي دوره را با ميان ين ف حداق  14گذرانده باشد ولي نتماند يا نخماهد
از پايان نامه خمد دفاع كند بايد در مدت مجاز تحصي  ،معادل حعداد واحد پايان نامه بور طبوق نظرگوروه
آممزشي واحد يا واحدهايي درسي مرحبط با رشته حقصقلي اخف و با مقاناقن كل حداقل  14بافراند تها
در دوره مذفور به شقمه آممزشي دانش آموخوه شود .نمع شقمه دانش آممختاي در دانشنامه ققد مي شمد.
حبصره :3

در صورت اتمام سنوات مجاز دوره ،عدم مراجعه و يا دو ترم مشروطي ،دانشجويان دوره كارشناسي ارشد از
ادامه تحصيل محروم مي گردند .در صورت تمايل دانشجو به ادامه تحصيل ،به شرط تكميل فرم كميسيون موارد
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خاص بي درنگ و بدون وقفه بعد از احما ،سنمات مجاز و همچنقن ارائه مدارك مستند ،رضايت استاد
راهنما مدير گروه و معاونت آموزشي دانشكده در خواست دانشجو قابل بررسي مي باشد.
تبصره :4

اين قبيل دانشجويان (متقاضي كميسيون موارد خاص) قبل از صدور حكم توسط كميسيون موارد خاص دانشگاه
هرگز نبايد جهت حضور در صحنه دفاعيه يا ادامه تحصـيل معرفيي شيوند .مسيئوليت پاسيگگويي در بياع ميد
رمايت موضوع فوق بعهده مدير گروه آموزشي و معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده مربوطيه و
نماينده تحصيالت تكميلي است.
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فــصل هــفتم
ســمينار و پايان نامـه
ماده :17
هدف از ارائه سمقنار ،آشنايي داناجويا فارشناسي ارشد با اصمل روش حقيقق و حتبوع نظوري اسهت .نحهوه
اسوفاده از منابع اطتع رساني و همچنين شيوه ارائه كتبي و شفاهي نوايج يك تحقيهق از دي هر اههداف در نظهر
گرفوه شده در ارتباب با ممضمع سمقنار است.
ماده :18
واحد سمقنار توسط داناجو حدافثر در نقمسال سم ،تحصييي اخذ مي گردد و نمره آ حهدافثر حا دو ماه قبل
از برگزاري امتقانات نقمسال چهار ،بايد در سينوم ثبت گردد.
ماده :19
انجا ،پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد در شقمه هاي آممزشي-پژوهشي يا پژوهشي است فه
طي آ داناجو موظف است در زمينه مربوب به رشوه تحصييي خود ،زير نظر استاد راهنما به تحقيق ب ردازد.
حبصره :1
داناجويا ميطع كارشناسي ارشد پس از گذراند فييه دروس آموزشي ،بايد جهت ثبت پايوان ناموه (طبوق
ضمابط) و پس از آن ،هر حر ،تا قبل از احما ،دوره ،ادامه پايان نامه را در سينوم گينهوا ثبت نمايند .عد،
ثبت ادامه پايان نامه ،به من له انصرا بوده و داناجو از ادامه حقصقل مقرو ،مي گردد .مسئملقت عدم انجام
اين فار بعهده دانشجم و گروه آممزشي مربوطه است.
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حبصره :2
ناارش پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد به زبا فارسي الزامي است .ضروري است ايهن ن هارش بهر اسهاس
دسوورالمم ممرفي شده در سايت تحصيتت تكمييي دانا اه صورت گيهرد(آدر  :سايت دانشااه

وب>--

معاونت ها >--معاونت آممزشي و حقصقالت حكمقلي >--حقصقالت حكمقلي دانشااه >--كارشناسوي
ارشد >--پايان نامه).
حبصره :3
برخي از دانشجميان گروه زبان انالقسي از اين قاعده مستثي هنوند و ل وما پايا نامه خود را بايد بها زبوان
انالقسي و بر اساس دستمرالعمل حعققن شده (آدرس فوق الذفر) ،تدوين نمايند.
ماده :20
استاد راهنماي دانشجم پس از موافقت استاد مربمطه و تمييهد شمراي حقصقالت حكمقلي گروه ،از اعضواي
هقأت علمي دانشااه با حداق يك سال سابيه حدريس با مرحبه استادياري در رشوته ذيوربط تميهين مهي
گردد.
حبصره :1

استاد مشاور بنابر پيانهاد استاد راهنما از اساحقد گروه يا اساحقد و كارشناسان خبوره سهاير موسنهات بها
حداقل مدرك كارشناسي ارشد ،انوخاب مي شود.
حبصره :2

براي پايان نامه كارشناسي ارشد در صورت نياز مي توا حدافثر از دو استاد راهنموا و يهك اسوتاد مشواور
اسوفاده نمود.
تبصره :3
سهم هدايت پايان نامه داناجويا فارشناسي ارشد توسط اسواد راهنماي اول و دو ،يكسان مي باشد.
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ماده :21
داناجو در شيوه آموزشي-پژوهاي موظف است پس از پايان نقمسال اول و قبول از شوروع نقمسوال سوم،
حقصقلي موضوع پايا نامه خود را با نظر استاد راهنما در گروه آممزشي مربمطه حصميب فند.
حبصره :1

در شيوه پژوهاي داناجو موظف است در نقمسال اول ممضمع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما در گروه
آممزشي ذي ربط تصويب فند.
حبصره :2

ممضمع پايان نامه پس از حائقد شمراي حقصقالت حكمقلي دانشكده و دانشااه قطعقت مهي يابهد .داناهجو
پس از آن ملز ،به انتخاب واحد پايان نامه مي باشد.
حبصره :3

ثبت نا ،دانشجم و انتخاب پايان نامه ،در شيوه آموزشي-پژوهاي در نقمسال چهار ،منوب بهه حصميب پايان
نامه در شوراي داناكده و اعتم آ (صمرحجلسه مربمطه) به شوراي تحصيتت تكمييي دانا اه مي باشد.
حبصره :4

در صورت تصويب موضوع پايا نامهه در شروع نقمسال سم ،اخف واحد پايان نامه در نقمسال سوم ،بتمهانع
است.
حبصره :5

ثبت نام داناجو وانتخاب واحد پايان نامه در شقمه پژوهشي در نقمسال دو ،منمط به تصويب پايا نامهه در
نقمسال اول در شمراي حقصقالت حكمقلي دانشكده و اعال ،آن (ارسال صمرحجلسه مربمطه) به شومراي
حقصقالت حكمقلي دانشااه مي باشد.
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حبصره :6

پي گقري فييه مراح تصويب پايا نامه در شقمه هاي آممزشي-پژوهشي يا پژوهشي برعهده دانشجم بوده
و منئوليت عماقب ناشي از عد ،ثبت نا ،آن در شيوه هاي مذفور به ترتيب در نيمنال سوم و چهارم و بمهد آ
مووجه شخص داناجو مي باشد.
حبصره : 7

پيانهاد ممضمع پايان نامه كارشناسي ارشد (پروپوزال) پس از تصويب در شمراي حقصقالت حكمقلي گروه و
دانشكده به حقصقالت حكمقلي دانشااه ارسال مي گردد .انجام هرگونه اصتحات پيانهادي (تغيير عنهوا يها
موضوع پايا نامه و )...برعهده دانشجم و استاد راهنما است و ارسال اصوالحات يكمواه قبول از برگوزاري
دفاعقه ال امي است.
حبصره :8

اصل پروپمزالهاي مصمب داناجويا فارشناسي ارشهد در گروه آممزشي مربوطهه باي هاني مهي شهود .ارسوال
صمرحجلسه پروپمزال هاي تصويب شده داناجويا تحصيتت تكمييي در داناكده هاي مربوطه ماوم بر نا ،و
نا ،خانمادگي شماره دانشجميي عنمان پايان نامه معرفي اساحقد راهنما و مشاور و نمع پايان نامه همرا
با حاريخ حصميب ،به حقصقالت حكمقلي دانشااه الزامي است.
حبصره :9

پس از حصميب پروپمزال ها در داناكده مربوطه ،ارسال يوك نسوخه دياور آ از طريهق معاونوت مقتور،
پژوهشي دانشكده به شمراي پژوهشي دانشااه ،جهت اخوصاص ه ينه حمايت از پايان نامه ها الزامي است.
حبصره :10

تمداد داناجويا فارشناسي ارشد هر دوره براي عضو هيات عيمي در مرتبهه استادياري دانشقاري و استادي به
حرحقب  4 3و  4مي باشد .همچنين مجموع حدافثر تمداد داناجويا ارشد همرما تحت راهنمايي عضهو هيهات
عيمي استاديار دانشقار و استاد به حرحقب نبايد از  8 6و  8نفر بقشتر شود.
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حبصره :11

در صورت احراز شرايط ممارد زير به سقف داناجويا تحت راهنمايي اسواد مربوطه يك نفر اضافه مي شود:
 -1عد ،نقاز به امكانات مالي دانشااه و تممين ف اعوبارات پايا نامه در قالب قراردادهاي خارج از دانا اه
-2داشتن سه مياله در مجتت عيمي-پژوهاي فارسي خارج از دانا اه و يا مجتت ان ييني با نمايه مموبهر بهين
المييي فه در سال قب پذيرش شده اند.
حبصره :12

در گروه هاي آموزشي فاقد دوره دكتري ،به سقف حدافثر حعداد دانشجميان كارشناسوي ارشود هور عضوم
هقات علمي دو دانشجم اضافه مي شود.
حبصره :13

در صورت عدم چاپ يا پذيرش حداقل يك مياله علمي پژوهشي با نمايه معتبر بقن المللي يا داخلي در سال
گذشوه توسط عضو هيمت عيمي ،سهمقه اخف دانشجمي ارشد و دكتري عضم هقوأت علموي در سوال بعود،
توسط گروه آموزشي مربوطه ،حف خماهد شد( .عضو هيمت عيمي ،نفر اول  ،بدو در نظر گرفون اسم داناجو يا
نويننده منئول مقاله مذفور باشد).
ماده :22

گ ارش پقشرفت مراحل انجا ،پايان نامه بايد با تائيد استاد راهنما به صمرت كتبي به شومراي حقصوقالت
حكمقلي گروه ،هر 2ماه يكبار در فر ،الف (پقمست  ،)5ارائه گردد.
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فــصل هــشتم
دفـاع از پايان نامه
ماده :23
ارزشقابي پايان نامه درجينه دفاع توسط هيمت داورا  ،مواهك از استاد يا اساحقد راهنما ،اسوتاد مشواور و
يك نفر نماينده حقصقالت حكمقلي و دو نفر از بين اعضهاي هقأت علمي ،متخصصان و مقييوان دانشوااه
(داوران ناظر) با حداقل مدرك دكتري برگ ار مي گردد.
حبصره :1
شرايط دفاع از پايان نامه دانشجم:
الف) تاييد گفراندن كلقه واحدهاي آممزشي دوره توسط گرو آموزشي
ب) پي گقري و ثبت نمرات مموقه توسط گرو ه آممزسي مربمطه
ج) حايقد عد ،احما ،سنمات مجاز حقصقلي داناجو توسط گروه آممزشي
د) تاييد نداشون مشكل آممزشي (دو حر ،مشروطي عد ،مراجعه و )..حمسط گروه آممزشي
رعايت شرايط فوق قب از دفاع ،بمهده مدير گروه آموزشي ،معاون آموزشي و تحصيتت تكمييي داناكده مربوطه
و نماينده حقصقالت حكمقلي است.
حبصره :2

نظارت بر رعايت فييه مفاد آئقن نامه دفاع از پايان نامه و مقاسبه نمره و رياست جلسه دفاع پايوان ناموه
برعهده نماينده حقصقالت حكمقلي ،با حداق مرحبه استادياري ،مي باشد .نماينده تحصيتت تكمييي بصهورت
چرخه اي از مقان اعضاء هقئت علمي حمسط شمراي آممزشي گروه تميين مي گردد.
حبصره :3

حضور  2داور (ناظر) استاد راهنما و نماينده حقصقالت حكمقلي در جينه دفاع الزاموي اسهت .عهدم حضهور
هريك از داوران در جينه دفاع باع ابطال جينه خواهد شد .منئوليت پاسهخ ويي برگزاري جلسات دفاعقوه
بدون حضمر داور ،بمهده نماينده تحصيتت تكمييي ،مدير گروه و مماونت آموزشي و تحصيتت تكمييي داناكده
مربوطه است.
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حبصره :4
در صورت عدم حضور ممجه استاد راهنماي اول يا دو ،در جينه دفاعقه ،وفالت به متخصوص هوم رشوته و
گرايش فه به حايقد هقات داوران و نماينده حقصقالت حكمقلي و معاون آممزشي دانشكده مربوطه رسهيده
باشد ،الزامي است.
حبصره :5
پس از اطالع رساني و تاييد مدير گروه و معاون آممزشي دانشكده مربوطه ،مبني بر حضمر يكي از داوران از
طريق ويدئم كنفرانس در جينه دفاعقه وكالت ايشان به يكي از داوران جهت حنظقم صمرحجلسوه و فور،
(ب) دفاعقه الزامي بمده و ارسال وكالت نامه همراه با صمرحجلسه دفاع ضروري است.
حبصره :6
داورا تميين شده بايد داراي حخصص كافي در زمينه تخصصي پايا نامه باشند .تميين دو داور دفاعقه يكي بهه
پقشنهاد استاد راهنما و دي ري به انتخاب و حايقد شمراي حقصقالت حكمقلي گروه مي باشد.
ماده :24
حاريخ برگزاري جينه دفاع پايان نامه به پياهنهاد استاد راهنما و حائقد شمراي حقصقالت حكمقلوي گوروه
مربوطه تميين مي گردد .مراح برگ اري جينه دفاع از پايا نامه در پقمست  3درج گرديده است.
تبصره:
پس از اخف واحد پايان نامه ،داناجوي فارشناسي ارشد مي تواند حهداق پس از يوك نقمسوال حقصوقلي از
پايان نامه خمد دفاع نمايد.
ماده :25
ارزيابي دفاع پايان نامه در فر( ،ه) و همچنقن فر ،صفقه "ب" از پايان نامه انجام مي گيهرد .ايهن ارزيهابي
پس از حأيقد قبملي دفاع يا عد ،قبملي آ صورت مي گيرد.
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حبصره :1

ارزيابي نمره پايان نامه شامل:
 17نمره ارزشيابي فيفيت آموزشي فيفيت عيمي و فيفيت ارائه بر اساس شرح مبنوب مميارههاي ارزشهي ممرفهي
شده در فر( ،ه) صمرحجلسه دفاع.
يك نمره شام كلقه گزارشهاي دوماهه مربوب به پيارفت پايها نامهه و دستنمشوته ()Manuscriptيوك
مياله علمي پژوهشي كامل ارسال شده ( )Submittedاست ،فه به زبا فارسي يا بين المييي (بها نظهر اسهواد
راهنما) در انتهاي پايان نامه پقمست و در جلسه دفاعقه ارزيابي مي گهردد .يك سم ،نمره فهوق مربهوب بهه
كقفقت مياله و دوسم ،باقي مانده به گزارشهاي دو ماه حعلق مي گقرد.
دو نمره شهام چاپ مياله مستخرج از پايان نامه با شرط قبملي آن حداكثر حا بازه  4ماهه بعود از حواريخ
دفاع به شرح ذي :
حدافثر اموياز ف مقاالت عيمي-پژوهاي در مجتت نمايه شده در پاي اه هاي مموبهر مهورد تاييهد حهوزه مماونهت
پژوهاي دانا اه  2نمره با توجه به اينكه حداق آدرس يكي از نوينندگا منئول "اسواد راهنماي" اول دانا اه
سينوا و بيوچنوا باشد.
حدافثر اموياز ف مقاالت عيمي-ترويجي  0/75نمره
حدافثر اموياز ف مقاالت همايش (بين المييي و ميي ) با ارائه گواهي حضور و شرفت در فنفرانس  0/5نمره.
حدافثر يك نمره براي پايا نامه هايي فه بنابر تاييد حوزه مماونت پ وهاي و فن آوري دانا اه به ثبت و تاهكي
واحد فناور در مرف رشد دانا اه منجر مي شوند ،در نظر گرفوه مي شود .الزم به ذفر است فه يك نمره مذفور ني
در قالب بينت نمره پايا نامه لحاظ مي گردد.
حبصره :2

داناجو موظف است ظرف مدت حداكثر چهارماه از حاريخ دفاع اصتحات مهوردنظر داورا را انجهام داده و بوا
ارائه فر( ،ح) تاييد اصتحات داورا  ،تائيد آنرا جهت انجام مراحل حسميه حساب نهايي بهمراه ساير مدارك بهه
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حقصقالت حكمقلي دانشكده ارائه نمايد.
حبصره :3

اسوفاده حدافثري از بازه زماني چهار ماه شام موارد ذي نمي شود:
الف) دانشجميان پسري كه مشكل نظا ،وظقفه پقدا مي كنند
ب) دانشجمياني كه در همان سال حقصقلي دردوره دكتري پفيرفته شده و بايود حوا  31شوهريمر فوارغ
التقصقل شمند.
حبصره :4

حائقد اصالحات ممردنظر داوران (فر" ،ح") بر عهوده داور داخلوي زيهر نظهر اسوتاد راهنموا و نماينوده
حقصقالت حكمقلي است.
ماده :26
پايا نامه توسط هيمت داورا در پنج درجه ارزشيابي شده و نهايوا نمره اي به آ تميق مي گيهرد .ايهن نمهره در
مقاناقن كل نمرات دانشجم محاسبه مي شود.
عالي :
بنيار خوب:
خوب:
قاب قبول:
غير قاب قبول:

نمره  19تا 20
نمره  18تا 18/99
نمره  16تا 17/99
نمره  14تا 15/99
نمره فمور از 14

ماده :27
داناجو پس از انوخاب واحد پايان نامه تا زماني كه آنرا به پايان نرسانده است موظف است بهر اسهاس تقهويم
دانا اهي در هر نقمسال ادامه پايان نامه را در سينوم گينوا انتخاب و ثبت نمايد .پس از دفاع ،نمره پايان
نامه در نيمنالي فه دانشجم واحد پايان نامه را انتخاب نممده ثبت و مقاناقن نمرات لقاظ خواهد شد .متك
فارغ الوحصييي داناجو تاريخ ثبت نمره پايان نامه يا آخرين در
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مي باشد.

حبصره:

ثبت نمره پايا نامه فارشناسي ارشد در سقستم گلستان فيط در حوزه اخويارات واحد حقصوقالت حكمقلوي
دانشااه است.

ماده :28
در صورتي فه پايان نامه از نظر هقأت داوران  ،غقر قابل قبمل تاخيص داده شود داناجو مي توانهد در مهدتي
فهه از حداكثر مدت مجاز حقصقل او حجاوز نكند پايان نامه خمد را كامل و بهار دي هر در زمهاني فهه هيهمت
داورا تميين مي فنند از آن دفاع نمايد.
حبصره:

داناجويي فه در فرصت تميين شده نوواند از پايا نامه خود با ممفيقت دفاع كنود از ادامهه تحصهي و دريافهت
مدرك تحصييي مقرو ،مي شود و اعطهاي گماهي گفراندن واحدهاي درسي دوره به دانشجميي فهه بهه ههر
دلي از ادامه تحصي باز مي ماند ،حنب درخواست داناجو پس از تنويه حناب با دانا اه و پرداخوت هزينوه
هاي آممزشي راياان (مخصمص دانشجميان دوره روزانه مي باشد) بالمانع است.
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فـــصل نـــهم
تغيير رشته ،انــتــقال و مـــهـماني
ماده :29
حغققر رشته و گرايش و مهماني در دوره كارشناسي ارشد ناپقمسته ممنمع است.
ماده :30
انتيال در دوره فارشناسي ارشد ناپيوسوه ممنمع است.
حبصره :1

انوقال از دوره شبانه به روزانه ،نيمه حضوري و مجازي به حضوري اعم از روزانهه و شهبانه ،و از داناه اه ههاي غيهر
دولوي به دانا اه هاي دولوي ممنوع است.
حبصره :2

انوقال از يك شقمه (آموزشي ،آموزشي-پژوهاي ،پژوهاي) به شيوه دي ر پس از تصهويب در گروه آممزشوي و
شمراي حقصقالت حكمقلي دانشكده و دانشااه با رعايت سنمات دوره و قمانقن مصمب دانشااه بالموانع
است (پيوست .)4
ماده :31
پذيرش حداقل نمره جهت حطبقق درو

ممسسه آممزشي قبلي در دوره فارشناسي ارشد  15مي باشد.

تبصره :1
موسنه شام مراكز دانشااهي از قبقل پقا ،نمر آزاد مجازي علمي كاربردي غقور انتفواعي ،پهرديس و
حمزوي نمي باشد.
تبصره :2
به ازاك هر  10واحد حطبقق دروس يك نقمسال از سنمات مجاز حقصقلي دانشجم در دوره جديد كسور مهي
شود.
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حبصره :3

در صورتيكه موسنه آموزشي قبيي داناجو در دوره فارشناسي ارشهد ،پرديس دانشااه سقستان و بلمچسوتان
باشد ،نقمه حطبقق واحدهاي دوره قب  ،پس از پفيرش دانشجم در دوره هاي روزانه و شبانه دانا اه سينوا و
بيوچنوا بارح ذي است:
-1نمرات  16و باالتر از آ با نظر شمراي حقصقالت حكمقلي گروه آممزشي مربوطه قاب تطبيق است.
 -2حداكثر  14واحد از واحدهاي گذرانده شده قبيي تطبيق داده مي شود.
 -3واحدهاي باققمانده بايد با هماهناي گروه آممزشي مربمطه گذرانده شود.
 -4داناجو موظف است ،جهت واحدهاي آموزشي باقيمانده مقدوديت هاي آممزشي و برنامه گروه را ب ذيرد.
 -5به ازاك حداقل  8واحد و حداكثر  14واحد تطبيهق دروس يك نقمسوال از سهنوات مجهاز داناهجو در دوره
جديد كسر مي شود.
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پيوست ها
 .1آيقن نامه مقاسبه مشروطي در دوره كارشناسي ارشد
 .2آيقن نامه حف پزشكي در

در دوره كارشناسي ارشد

 .3مراحل برگزاري جلسه دفاعقه پايان نامه حقصقالت حكمقلي
 .4آيقن نامه حغققر شقمه آممزشي
 .5فر ،ها
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پيوست 1
آيين نامه محاسبه مشروطي در دوره كارشناسي ارشد

ماده :1
درصورتي فه مقاناقن نمرات واحدهاي درسي دانشجم در يك نقمسال كمتر از  14شهود ،آ داناهجو در آ
نيمنال مشروط قيمداد مي شود.
تبصره :2
گذراند دروس به استناد حبصره  1ماده  14آيقن نامه آممزشي ،مشروطي دانشجم در نقمسال هاي قبل را
خنثي نمي فند.
ماده :2
چنانچه انوخاب فمور از  8واحد درسي ،خارج از اراده دانشجم باشد ،كسب مقاناقن زير  14ج و مشوروطي
وي حليي نمي شمد.
ماده :3
در صورتيكه انوخاب فمور از  8واحد درسي با حف آممزشي و به درخماست دانشجم باشد ،فنب مقواناقن
زير  14مشروطي به حساب خماهد آمد.
ماده :4
درآخرين نقمسال حقصقلي داناجو از شرط حداقل اخف واحد درسي معا

است و چنانچه در آ نيمنهال،

مقاناقن كمتر از  14اخف نمايد مشروط حليي مي شمد.
ماده :6
دانشجوي انصرافي ،اخراجي و دو ترم مشروطي موظف است به تعهداتي كه سپرده است ممل نمايد .به هير
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حال صدور هر گونه گواهينامه ريز نمرات و مجوز شركت مجدد در آزمون سراسري ورود به دانشگاه،
منوط به تسويه حساب دانشجو با دانشگاه و پرداخت هزينه هاي آموزشي رايگان (مگصوص دانشيجويان دوره
روزانه ) مي باشد.
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پيوست 2
مراحل در خواست حذف پزشكي

 .1اخف فر ،حف پزشكي (فر ،ل) از سايت مدير كل آممزشي دانشااه يا حقصقالت حكمقلي دانشااه
 .2مراجمه داناجو به معاونت مقتر ،آممزشي دانشكده مربمطه در بازه حعققن شده
 .3مراجمه داناجو به پزشك معتمد دانشااه
 .4پقاقري ممضمع تا حصمل نتقجه نهايي ،بمهده شخص دانشجم است.
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پيوست 3
مراحل برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد
 .1اعتم اتمام پايا نامه از سمي استاد راهنما به مدير گروه
 .2اطمقنان يافتن گروه از احراز شرايط دفاع توسط داناجو (ثبت كلقه نمرات درو

نظري در سينوم جهامع

آموزشي ،عد ،احما ،سنمات مجاز حقصقلي ،و عد ،وجمد دو نقمسال مشروطي در كارنامه دانشجم)
 .3تميين هقئت داوران ،نماينده حقصقالت حكمقلي و حاريخ دفاع ،حداقل يك ماه پقش از حاريخ برگزاري
حمسط گروه و اعال ،به معاونت آممزشي دانشكده از طريق فايلر و ارسال فر ،ارزيابي داور(فر ،ب) از
پايان نامه "قبل از دفاع" و فر ،مخصمص نماينده حقصقالت حكمقلي (فر ،ع) به حرحقب براي داوران
و نماينده حقصقالت حكمقلي ،بقست روز پقش از برگزاري دفاعقه.
 .4ارسال فر ،اعال ،خاحمه پايان نامه (فر ،ج) در  2نسخه ،اطالعقه دفاع (فر ،د) حمسط گروه به معاونوت
آممزشي دانشكده حداقل يك هفته قبل از حاريخ دفاع جهت اخف مجمز.
 .5حقميل فر ،صمرحجلسه دفاع (فر ،ه) حعهد اصالت اثر (فور ،و) و صمرحجلسوه موالي (فور ،ز) بوه
نماينده حقصقالت حكمقلي.
 .6بر گ اري جينه دفاع در حاريخ ميرر ،حكمقل فر ،صفقه "ب" ازپايان ناموه ( 3نسوخه) و صمرحجلسوه
دفاع از پايان نامه حقت نظارت نماينده حقصقالت حكمقلي.
 .7پس از انجا ،اصالحات و حايقد آن حمسط داوران و استاد راهنموا در فور( ،ح) مخصومص اصوالحات
ارسال صمرحجلسه دفاع (فر ،ه) و مدارك پقمست (شامل يك نسخه فر ،صفقه "ب"ازپايوان ناموه
يك نسخه فر ،حعهد اصالت اثر و يك نسخه نامه پفيرش يا چاپ ميالوه يوا ميارت)حمسوط نماينوده
حقصقالت حكمقلي به معاونت آممزشي و حقصقالت حكمقلي دانشكده صورت مي گيرد .و منوندات فهوق
با نامه رسمي معاون آممزشي و حقصقالت حكمقلي دانشكده به حقصقالت حكمقلي دانشااه جهت ثبت
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نمره ارسال مي گردد.كل اين فرايند حداكثر طي دو ماه پس از حاريخ دفاع بايد صمرت گقرد.
 .8حقميل شش عدد لمح فشرده حاوي چكقده و متن كامل پايان نامه (بوا فرموت  Wordو  )PDFو 3
نسخه پايان نامه به حقصقالت حكمقلي حمسط دانشجم.
 .9ثبت اطالعات پايان نامه در سايت  http://thesis.irandoc.ac.irو اخف كد رهاقري.
بمنظور دسورسي به فرم ها به آدرس( :سايت دانشوااه

وب >--معاونوت هوا >--معاونوت آممزشوي و

حقصقالت حكمقلي >--حقصقالت حكمقلي دانشااه >--كارشناسي ارشد >--فر ،ها)مراجعه نمايقد.
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پيوست 4
آيقن نامه انتيال دانشجميان در شقمه هاي آممزشي و آممزشي-پژوهشي
مصمب شمراي حقصقالت حكمقلي دانشااه  8805ممرخ 88/8/4
ماده :1
دانشجويان مشغول به تحصيل در هريك از شيوه هاي آموزشي يا آموزشي-پژوهشي كه در پاييان نيمسيال دو حيداقل
 12واحد غير جبراني گذرانده باشند ،مي توانند درخواست خود مبني بر انتقال از يك شييوه بيه شييوه ديگير را ،بيه
گروه آموزشي مربوطه تسليم نمايند.
ماده :2
گروه آموزشي مي تواند با در خواست انتقال حداكثر ده درصد دانشجويان ورودي هر شيوه ،براي انتقيال بيه
شيوه ديگر موافقت نمايند.
تبصره :1

گروه آموزشي مي تواند با درخواست انتقال دانشجويان شيوه آموزشي كه رتبه قبولي در كد رشـته گـراي
آموزشي-پژوهشي را به تاييد سازمان سنج

كسب كيرده انيد .،خـار از درصـد ركـر شـده در مياده 2

موافقت نمايد.
تبصره :2

شرط الزم براي موافقت گروه با انتقال دانشجوي شيوه آموزشي به شيوه آموزشي-پژوهشي كسـب حـداقل 90
درصد نفر اول كل دوره در همان رشته گرايش در پايان نيمسال دوم است.
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پيوست 5
فرم ها
صفقه 39

فر ،الف :گزارش دو ماهه پايان نامه كارشناسي ارشد
فر ،ب :ارزيابي داور از پايان نامه قبل از دفاع

41

فر ،صفقه "ب" پايان نامه :شامل امضاء هقئت داوران و نماينده حقصقالت حكمقلي

42

فر ،ج :اعال ،خاحمه پايان نامه دانشجميان كارشناسي ارشد

43

فر ،د :اطالعقه دفاع پايان نامه

44

فر ،ه :صمرحجلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
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فر ،و :حعهدنامه اصالت اثر

47

فر ،ز :صمرحجلسه مالي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

48

فر ،ح :حايقداصالحات داوران

49

فر ،ع :مخصمص نماينده حقصقالت حكمقلي

50

فر ،غ :حمديد سنمات مجاز (مخصمص حر ،پنجم و ششم) دانشجميان ارشد

52

فر ،ك :مهماني مخصمص دانشجميان كارشناسي ارشد

53

فر( ،ل) :فر ،درخماست پزشكي

55

حمجه :بمنظمر دسترسي به فر ،هاي مندرج در جودول بوار بوه آدر

( :سوايت دانشوااه

وب>--

معاونت ها >--معاونت آممزشي و حقصقالت حكمقلي >--حقصقالت حكمقلي دانشااه >--كارشناسوي
ارشد >--فر ،ها) مراجعه نمايقد.
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بسمه تعالي
(فرم الف)

فر ،گزارش دو ماهه پايان نامه كارشناسي ارشد
تحصيالت تكميلي
مشخصات دانشجم
نام و نام خانوادگي داناجو

شماره داناجويي

گرايش

رشوه

مشخصات استاد راهنما
نام و نام خانوادگي

مرتبه عيمي

گرايش

رشوه

گزارش كار پايان نامه
عنمان پايان نامه:

 -1ختصه اي از فماليت هاي انجام شده در دو ماهه  ...............از تاريخ  ...............لغايت .................

 -2عناوين فماليت هاي پيش بيني شده در دو ماهه آينده:

 -3ماكتت حين انجام فار و ارائه پيانهادات:

ارزيابي استاد راهنما
معقارهاي ارزش
اجراي پايا نامه مطابق جدول پيش بيني شده
عم به توصيه ها و پيانهادات اساتيد راهنما و مااور
حضور منومر داناجو جهت انجام تحقيقات
اموياز نهايي
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عالي

خمب

متمسط

ضعقف

()10

()8

()5

()2

نظرات حكمقلي استاد راهنما

نا ،و نا ،خانمادگي استاد راهنما:
امضاك و تاريخ:

گ ارش دو ماهه  .....................پايا نامه داناجو  ................................................در تاريخ  .....................................به اينجانب تحوي گرديد.

نا ،و نا ،خانمادگي مدير يا نماينده حقصقالت حكمقلي گروه:
امضاك

نكات ضروري:
 -1فرم گزارش دو ماهه پايا نامه بايد تايپ شود.
 -2گ ارش دو ماهه پايان نامه بايد در پايان هر دو ماه به اسواد راهنما و س س به مدير يا نماينده تحصيتت تكمييي گروه تحوي داده شود.
 -3ارائه گ ارش هاي دو ماهه پايا نامه در جينه دفاع پايان نامه الزامي است.
 -4اموياز گ ارش هاي دو ماهه پايان نامه بصورت زير محاسبه و حمسط نماينده حقصقالت حكمقلي در جدول امتقازات دانشجم منظور خواهد شد.

مقاناقن امتقاز گزارش ها

30 - 24

24 - 15

15 - 8

8-0

امتقاز در جدول امتقازات

0.67

0/45

0/33

0

يادآوري:
از مجموع يك نمره اخوصاص يافوه به گ ارشهاي دو ماه و پيوست يك دسونوشوه ( )Manuscriptاز مقاله عيمي پژوهاي فام ارسال شده ( ،)Submittedدو
سوم نمره به گ ارشات دو ماه و يك سوم باقي مانده به مقاله پيوست شده تميق مي گيرد.
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بسمه تعالي

فر ،ارزيابي داور از پايان نامه دانشجمي كارشناسي ارشد قبل از دفاع

(فرم ب)

تاريخ:
شماره:

استاد مقتر،
با ستم و احورام،
باسوحضار مي رساند با نظر شهوراي تحصهيتت تكمييهي گهروه  ،..................جنابمهالي جههت داوري پايها نامهه آقاي/خهانم ...................
به شماره داناجويي  ...........................انوخاب شده ايد .ضمن تاكر از قبول زحمت ،خواهامند است پرسش نامه زير را به همراه نظهرات
تكمييي خود حدافثر تا ده روز از تاريخ دريافت پايا نامه به اين مديريت ارسال نماييد.
....................................................
مدير گروه ..................................
حمجه :مدير محورم گروه ،اين فرم بهمراه يك ننخه از پايا نامه باينوي حهدافثر بينهت روز پهيش از برگه اري دفاعيهه بهراي داورا
ارسال گردد.
عنوا پايا نامه:
اسواد (اساتيد) راهنما:
-1
-2
-3
-4
-5

بيي
بيي
خوب
خوب
خوب

آيا پايا نامه در سط فارشناسي ارشد است؟
آيا عنوا پايا نامه با محوواي آ مطابقت دارد؟
نوآوري پايا نامه را چ ونه ارزيابي مي فنيد؟
بررسي منابع فوابخانه اي را چ ونه ارزيابي مي فنيد؟
نحوه ن ارش پايا نامه را چ ونه ارزيابي مي فنيد؟

خير
خير
مووسط
مووسط
مووسط

ضميف
ضميف
ضميف

* هرگونه نظرات تكمييي خود را پيوست نماييد.
جمعبندي كلي در ممرد داوري پايان نامه:
قاب دفاع
غيرقاب دفاع

دالي :

نام و نام خانوادگي داور:
امضاك و تاريخ:
لطفا" درصورتي فه پايا نامه را قاب دفاع ارزيابي مي فنيد ،يك ننخه از اين فرم همراه با حكم كارگزيني خود را به نماينده

حقصقالت حكمقلي دفاع پايا نامه تنييم نماييد.
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بسمه تعالي
اين پايا نامه با عنوا عنمان پايان نامه درج شمد قنموي از برنامه آموزشهي دوره كارشناسي ارشد نا ،رشوته درج
شمد توسط داناجو نا ،دانشجم با راهنمايي اسواد پايا نامهه نا ،استاد يا اساحقد راهنما درج شومد تهيهه شهده اسهت.
اسوفاده از مطالب آ به منظور اهداف آموزشي با ذفر مرجع و اطتع فوبي به حوزه تحصيتت تكمييي دانا اه سينهوا و بيوچنهوا
مجاز مي باشد.

نا ،و امضاء دانشجم

اين پايا نامه  .......واحد درسي شناخوه مي شود و در تاريخ  .......................توسط هيئت داورا بررسي و درجهه  ..................بهه آ تميهق
گرفت.

امضاء

نا ،و نا ،خانمادگي
استاد راهنماي اول:

استاد راهنماي دو:،

استاد مشاور:

داور :1

داور :2
نماينده حقصقالت حكمقلي:

ب
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حاريخ

بسمه تعالي

(فرم ج)

فر ،اعال ،خاحمه پايان نامه دانشجميان كارشناسي ارشد

جدول  :1مشخصات دانشجم
نام و نام خانوادگي داناجو

مقطع تحصييي

تاريخ دفاع

شماره داناجويي

فارشناسي ارشد
معاون مقتر ،آممزشي و حقصقالت حكمقلي دانشكده ..........................
با ستم ،احوراما" نظر به احراز شرايط دفاع* داناجو با ماخصات مندرج در جدول  ،1به پيوست فر ،هاي ارزيابي و اطالعقه دفواع
درخصوص برگ اري جينه دفاع پايا نامه داناجو ارسال مي گردد .خواهامند است اقدام مقوضي صورت پذيرد.
حمجه :مدير محورم گروه ،فرم مذفور همراه با مدارك پيوست ذفر شده ،حداق يك هفوه پيش از برگ

اري دفاعيه بايد ارسال گردد.

مدير گروه :...................
حاريخ و امضاء:
مرحبه علمي (استاديار دانشقار استاد)

نا ،و نا ،خانمادگي داوران و نماينده حقصقالت حكمقلي
(اين قنمت در گروه آموزشي تكمي مي شود)

دكتر

داور اول

دكتر

داور دو،

دفور

نماينده تحصيتت تكمييي

* اين قنمت در گروه تكمي و بهمراه فر ،هاي ارزيابي داور "فر ،ب" و اطالعقه دفاع و كپي احكا ،كارگزيني هقئت داوران پايوان ناموه بهه مماونهت
آموزشي داناكده ارسال مي گردد.
ثبت فييه نمرات دروس نظري و سمينار(غير از پايا نامه) در سينوم جامع آموزشي
* شرايط دفاع:
عدم اتمام سنوات مجاز
عدم وجود دو نيمنال ماروطي در فارنامه داناجو
شماره..................................... :
تاريخ....................................... :

مدير مقتر ،گروه ..............................
با ستم ،احوراما" نظر به احراز شرايط دفاع ،برگ اري جينه دفاع در تاريخ مندرج در جدول  1بتمانع است.
حمجه :مماو محورم آموزشي ،پاسخ جنابمالي به درخواست مذفور چند روز پيش از برگ اري دفاعيه بايد به گروه آموزشي مربوطه
ارسال شود.
معاون آممزشي دانشكده :...................
حاريخ و امضاء:

* اين فرم بايد در دو ننخه تكمي گردد و پس از امضاك مماو آموزشي داناكده ننخه اول به آموزش داناكده و ننخه دوم به گروه تحوي داده مي شود.
* جهت دسورسي به صمرحجلسه دفاع حعهد اصالت اثر و صمرحجلسه مالي به سايت حقصقالت حكمقلي مراجمه نماييد.
* پس از تكمي فرم هاي داوري ،فرم "ب" صفحه پايا نامه و صورتجينه دفاع ،آنها را بهمراه برگه تمهد اصالت اثر و تصوير مقاله يا قبولي آ در پافت دربنوه
به نماينده تحصيتت تكمييي تحوي دهيد.
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بسمه تعالي
(فرم د)

دانشكده ................

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

عنمان:

......................
اسواد (اساتيد) راهنما:
دكتر ..........................
دكتر ..........................
اسواد مااور:
دكتر ..........................

تحقيق:
..........................

حاريخ

مكان

44

زمان

بسمه تعالي

صمرحجلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

(فرم ه)

تحصيالت تكميلي
مشخصات دانشجم
شماره دانشجميي

نا ،و نا ،خانمادگي دانشجم

گرايش

رشته

عنمان پايان نامه

امتقاز پايان نامه
نا ،و نا ،خانمادگي

سمت

مرحبه علمي

1

اسواد راهنماي اول

2

اسواد راهنماي دوم

3

اسواد مااور

4

داور اول

5

داور دوم

امضاء

امتقاز ( از )17

مقاناقن امتقاز پايان نامه (از )17
* به توضيحات مندرج در برگه دوم توجه فرماييد.
ميارت مستخرج از پايان نامه (از  2نمره)
نمع مياله

عنمان مياله

امتقاز

1
2
3
* منظمر از نمع مياله علمي – پژوهشي علمي – حرويجي يا همايش است .به حمضققات مندرج در برگه دو ،حمجه فرمايقد.
گزارش هاي دو ماهه
مقاناقن امتقاز (از )30

حعداد گزارش هاي دو ماهه

امتقاز (از  1نمره)

* به توضيحات مندرج در برگه دوم توجه فرماييد.
جينه دفاع در تاريخ  .........................................با حضور هيئت داورا برگ ار گرديد و پايا نامه:

□

□

□

بدو انجام اصتحات ،مورد قبول واقع شد و با اخذ نمره  ....................................به عدد
با انجام اصتحات فيي
با انجام اصتحات ج ئي
و  .................................................به حروف با درجه  ...............................ارزشيابي شد.

□

مردود شناخوه شد.
نا ،و نا ،خانمادگي نماينده حقصقالت حكمقلي:
امضاك
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ارزشقابي
معقارهاي ارزش

رديف
1

فيفيت ن ارش

2

فيفيت عيمي

3

فيفيت ارائه

حداكثر امتقاز

اننجام در تنظيم و تدوين مطالب ،حنن ن ارش ،فيفيت تصاوير و منحني ها

2

بررسي تاريخچه موضوع و بيا سابقه پژوهش در موضوع

2

ابوكار و نوآوري

2

ارزش عيمي و يا فاربردي

4

اسوفاده از منابع به لحاظ فمي و فيفي (به روز بود )

2

فيفيت نظرات و پيانهادات براي ادامه تحقيق

1

تنيط بر موضوع و توانايي در پاسخ ويي به سئواالت

2

نحوه ارائه (رعايت زما  ،تفهيم موضوع ،فيفيت ارائه و )...

2
17

امتقاز نهايي پايان نامه

 سهم اعضاء هقات داوران در ارزشقابي يكسان است .مجممعه اساحقد راهنما و مشاور در صمرت حعودد مجممعوا يوك راي و نموره خماهنود
داشت.
 حداكثر امتقاز كل ميارت علمي-پژوهشي  2و حداكثر امتقاز كل ميارت علمي-حرويجي  0/75و حداكثر امتقاز كل همايش ها  0/5نمره موي
باشد.
 امتقاز مياله فيط درصمرت استخراج از پايان نامه و با پفيرش آن حداكثر حا بازه چهار ماه پس از دفاع منظمر خماهد شد.
 رونمشت قبملي ميارت بايد به پقمست اين فر ،حقميل داده شمد.
 ارائه گزارش هاي دو ماهه پايان نامه در جلسه دفاع پايان نامه الزامي است.
 امتقاز گزارش هاي دو ماهه پايان نامه بصمرت زير مقاسبه و حمسط نماينده حقصقالت حكمقلي در جدول امتقازات دانشجم منظمر خماهد شد.
مقاناقن امتقاز گزارش ها

30 - 24

24 - 15

15 - 8

8-0

امتقاز در جدول امتقازات

0.67

0.45

0.33

0

 محاسبه ميان ين و اعمال نمره نهايي به پايا نامه توسط نماينده تحصيتت تكمييي و براساس فرم ارزشيابي پايا نامه انجام مي گيرد.
 درجه پايا نامه فارشناسي ارشد به شرح زير تميين مي شود:
عالي

بسقار خمب

خمب

قابل قبمل

مردود

20 – 19

18/99 – 18

17/99 – 16

15/99 – 14

فمور از 14

مدارك رز ،جهت ارسال به حقصقالت حكمقلي دانشكده حمسط نماينده حقصقالت حكمقلي :
 -1فر ،حكمقل شده صمرحجلسه دفاع (يك نسخه)
 -2فر ،حعهد اصالت اثر با امضاء نماينده حقصقالت حكمقلي و دانشجم (يك نسخه)
 -3يك نسخه فر *،صفقه "ب" پايان نامه با امضاء هقئت داوران و نماينده حقصقالت حكمقلي
 -4پفيرش مياله يا ميارت (درصمرت وجمد)
 -5از ارسال مدارك غقر ضروري اكقدا پرهقز شمد.
*
 3نسخه ديار فر ،صفقه "ب" از پايان نامه در اختقار دانشجم قرار مي گقرد حا پس از حكثقور  3نسوخه پايوان ناموه در حكمقول
صفقات پايان نامه ممرد استفاده قرار گقرد.
ارسال مدارك فمق همراه با نامه رسمي معاونت آممزشي دانشكده مربمطه به حقصقالت حكمقلي دانشااه به منظمر اقودامات بعودي
الزامي است.
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بسمه تعالي

حعهدنامه اصالت اثر

(فرم و)

تحصيالت تكميلي

اينجانب  ...................................دانشجمي كارشناسي ارشد 

دكترا  رشته  ........................................به شماره

دانشجميي  ...................................كه از پايان نامه /رساله خمد حقت عنمان............................................................................ :
.......................................................................................................................................................................................................
.در جلسه ممرخ  .....................................در حضمر هقئت داوران دفاع نممده ا ،متعهد مي شم ،كه در استفاده از منوابع و
مآخف استفا ده شده اعم از پايان نامه ميارت طرح هاي پژوهشي گزارش سازمان ها و منابع اينترنتي داخلي و خوارجي
رعايت امانت را نممده و مطابق آيقن نامه در بخش هاي مختلف با ارجاع داخل متن و درج در بخش منابع و مآخوف حيومق
معنمي نميسندگان را رعايت نممده ا .،بديهي است اگور در هور مرحلوه ايون پايوان ناموه از مصواديق سورقت علموي
) (Plagiarizationحشخقص داده شمد مطابق ميررات دانشوااه سقسوتان و بلمچسوتان از صودور گوماهي فراغوت از
حقصقل اينجانب خمدداري نممده و يا نسبت به ابطال گماهي فراغت از حقصقل اينجانب اقدا ،نمايد.

نا ،و نا ،خانمادگي دانشجم:

نا ،و نا ،خانمادگي نماينده حقصقالت حكمقلي:

امضاء

امضاء
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بسمه تعالي

صمرحجلسه مالي دفاع از پايان نامه حقصقالت حكمقلي

(فرم ز)

تحصيالت تكميلي

رياست مقتر ،دانشكده ..........................
با ستم ،احوراما" بدينوسييه گواهي مي شود جينه دفاع از پايا نامه تحصيتت تكمييهي آقاي/خهانم  ........................................داناهجوي
رشوه  ،...............................گهرايش ...........................در تهاريخ  ..........................بها حضهور هيئهت
دفوري
مقطع فارشناسي ارشد
داورا مندرج در جدول  1انجام شد .خواهامند است مراتب به نحو مقوضي به حنابداري داناكده اعتم گردد.
نماينده حقصقالت حكمقلي:
حاريخ و امضاء:
(اين قنمت توسط هيئت داورا تكمي مي شود)

نا ،و نا ،خانمادگي داور

مرحبه علمي

امضاء

حاريخ

مبلغ  ....................ريال به اينجانب حقميل گرديد.
مبلغ  ....................ريال به اينجانب حقميل گرديد.
مبلغ  ....................ريال به اينجانب حقميل گرديد.
مبلغ  ....................ريال به اينجانب حقميل گرديد.

(اين قنمت توسط نماينده تحصيتت تكمييي تكمي مي شود)

نا ،و نا ،خانمادگي نماينده حقصقالت حكمقلي

امضاء

حاريخ

مبلغ  ....................ريال به اينجانب حقميل گرديد.

* اين قنمت در جينه دفاع داناجو تكمي و توسط نماينده تحصيتت تكمييي همراه با احكام فارگ يني و فرم ارزيابي داورا "ب"
به داناكده تحوي داده مي شود.
شماره..................................... :
تاريخ....................................... :

حسابداري دانشكده ...................
با ستم ،احوراما" خواهامند است ننبت به تنويه حناب مبيغ پرداخوي جهت حق داوري پايا نامه مطابق مقررات اقدام نماييد.
رئقس دانشكده:
حاريخ و امضاء:

* اين قنمت پس از امضاك توسط رئيس داناكده جهت تنويه حناب به حنابداري داناكده ارسال مي گردد.
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نظريه اصالحات پايان نامه

فر ( ،ح)

كارشناسي ارشد

احوراماً صحت انجام اصتحات پيانهاد شده به آقاي  /خانم .....................................................
داناههجوي كارشناسووي ارشوود در رشووته  .............................و گوورايش .............................................بههه شووماره
دانشجميي....................................مورد تمئيد مي باشد.

نام و نام خانوادگي داور اول :

امضاك و تاريخ

نام و نام خانوادگي داور دو: ،

امضاك و تاريخ

نام و نام خانوادگي استاد راهنما :

امضاك و تاريخ

نا ،و نا ،خانمادگي

نا ،و نا ،خانمادگي

نماينده حقصقالت حكمقلي

مديرگروه

امضاء و حاريخ

امضاء و حاريخ
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بسمه حعالي

فرم مخصوص نماينده تحصيالت تكميلي
(فر ،ع)
استاد مقتر: ،
با سال ،و احترا،
به اسوحضار مي رساند  ،با نظر شمراي حقصقالت حكمقلي گروه.............................جنابمالي بمنوا نماينهده تحصهيتت تكمييهي پايوان
نامه  /رساله آقاي /خانم ........................................به شماره داناجويي  ............................رشوه  ...................گهرايش ....................انوخهاب شهده
ايد .ضمن تاكر از قبول زحمت ،خواهامند است بهها توجهه بهه منهووليت حضهرتمالي در برگه اري جينهه دفهاع (بهه شهرح ذيه ) ،
صمرحجلسه دفاع فر«،ب» از صفقه پايان نامه يا رساله (فر ،امضاء هقئت داوران) حعهد اصالت اثر و صمرحجلسه موالي
را بهمراه نامه پفيرش مياله يا حصمير ميارت (در صمرت وجمد) به معاونت آممزشي و حقصقالت حكمقلي دانشكده مربوطهه
تحوي نماييد.
امضاء مدير گروه
وظقفه و مسؤلقت هاي نماينده حقصقالت حكمقلي:
به اسوناد آئين نامه و مقررات آموزشي دانا اه  ،نماينده حقصقالت حكمقلي با حداق مرتبه اسوادياري در مقام رياست جينه  ،ناظر
بر

بر رعايت فييه مفاد آئين نامه دفاع از پايا نامه مي باشد  .فه وظايف اياا  ،بارح ذي مي باشد:
الف) قبل از برگزاري جلسه دفاعقه :
 -1حقميل صمرحجلسه دفاعقه فر  «،ب » از صفقه پايان نامه يا رساله حعهد اصالت اثر (فر ،و) فر ،موالي گزارشوات
دو ماه/سه ماه و ميارت ارائه شده.
 -2اخف فر ،ارزيابي داور از پايان نامه يا رساله به حرحقب فر( ،ب) و فر( ،ز)
 -3يادآوري زمان دفاعقه به اساحقد داور و مشاور پايان نامه
ب ) زمان برگزاري جلسه دفاعقه :
 -1برگ اري دفاعيه درزما و مكا تميين شده با حضور تمام وقت نماينده تحصيتت تكمييي در طول جينه
 -2نظارت برحضور هريك از داور ا (اساتيد راهنما  ،اساتيد داور پايا نامه يا رساله )
الزم به ذفر است فه درصورت عدم حضور هريك از داورا در جينه  ،دفاعيه لغو مي گردد.
حبصره ماده :2
درصورت عدم حضمر استادراهنماي دو ، ،اخف وكالت به منظور ممرفي نماينده اياا همراه با امضاك و تمئيد استاد راهنماي
اول  ،داوران جلسه و نماينده حقصقالت حكمقلي الزامي است .
 -3درصورت لغم جلسه دفاعقه  ،مراتب سريماً به مماونت آموزشي داناكده گ ارش گردد.
 -4اخذ و ثبت نمرات داورا و همچنين ثبت ميان ين نمرات در صورتجينه دفاع .
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 -5تكمي فرم صمرحجلسه دفاعقه بهمراه امضاك داورا  ،نمره مياله ( درصورت ارائه مقاله وتمئيد داورا )  ،و نمره گزارشات
دوماه/سه ماهه .
حبصره ماده  (: 3مخصمص دانشجميان كارشناسي ارشد ) :
يادآوري مي گرددفه حدافثر اموياز ف مقاالت عيمي – پژوهاي  2نمره و حدافثر اموياز ف مقاالت عيمي – ترويجي  0/75نمره
نمره و حدافثر اموياز ف مقاالت فنفرانني  0/5نمره مي باشد .
حبصره  ( 4مخصمص دانشجميان دكتري ) :
به ازاك هرمقاله عيمي – پژوهاي مموبر اضافي (حداكثر  3مياله) ،تا  0/5نمره  -به نمره ارزيابي رساله داناجو اخوصاص مي يابد .
 -6نظارت و حكمقل فر «،ب » از صفقه پايان نامه بهمراه امضاء داوران و دانشجم ( چهار نسخه )
 -7حكمقل فر ،حعهد اصالت اثر بهمراه امضاء نماينده حقصقالت حكمقلي و دانشجم ( يك نسخه)
 -8جمع آوري صمرحجلسه دفاعقه به همراه فر" ،ب" از صفقه پايان نامه فر ،اصالت اثر حصمير مياله (درصمرت ارائه
آن) و فر ،مالي
ج ) بعد از برگزاري جلسه دفاعقه :
درصورت عدم قبولي داناجو در جينه دفاعيه  ،بتفاصيه پس از ثبت نمره مردودي  ،صورتجينه دفاعيه به مماونت آموزشي داناكده
تحوي گردد.
 -1درصمرت قبملي دانشجم در دفاعقه نماينده حقصقالت حكمقلي ممظف است پس از ثبت مراحل فمق در همان روز و
ساعت اقدامات بعدي را پقاقري نمايد ( اخف حايقد اصالحات داوران ) فر « ،ح » مخصمص كارشناسي ارشد و فر« ،
 » ،مخصمص دانشجميان دكتري حداكثر در ممعد ميرر
 -2درصمرت عد ،انجا ،اصالحات و رضايتمندي داوران در ممعد ميرر ( 4ماه ) جلسه دفاعقه دانشجم لغم مي گردد و
نتقجه به معاونت آممزشي دانشكده اعال ،گردد.
 -3در صمرحقكه دانشجم با نمره قبملي دفاعقه اول بعلت حعلل در انجا ،اصالحات در ممعد ميرر( 4ماه ) .مجبمر به
دفاعقه مجدد شمد امتقاز معقارهاي ارزشي پايان نامه بجاي  17از نمره  16درنظرگرفته مي شمد معهفا درصمرحقكه
دانشجم حا قبل از دفاعقه مجدد ( در صمرت داشتن سنمات ) ممفق به چاپ مياله اي شمد امتقازآن براسا

ميررات

آممزشي منظمرخماهد شد.
حبصره :
دانشجم درصمرت داشتن سنمات آممزشووووووي باقي مانده مي حماند بووووووا اجازه گروه دانشووووووكده و
حقصقالت حكمقلي دانشااه دردفاعقه مجدد شركت نمايد در غقراينصمرت بايد براي افزايش سنمات آممزشي از كمقسقمن
ممارد خاص كسب مجمز نمايد و سپس در دفاعقه مجدد شركت نمايد.

51

بسمه تعالي

فر ،درخماست حمديد سنمات مجاز حقصقلي (حر ،هاي پنجم و ششم)
دانشجميان كارشناسي ارشد

فر( ،غ)

تحصيالت تكميل

"براي حر ،ششم دانشجميان روزانه مانند داناجويا دوره شبانه مكلف به پرداخت شهريه مصوب مطابق مقررات مي باشند"
جدول  -1مشخصات دانشجم
نام خانوادگي:

نام:

شماره داناجويي:

داناكده:

رشوه تحصييي:

گرايش:

دوره:

فارشناسي ارشد

استاد راهنماي مقتر،
اينجانب با ماخصات درج شده در جدول  1براي ادامه فار تحقيقاتي پايان نامه نيازمنهد زمها بياهوري مهي باشهم .خواهاهمندم بها
درخواست تمديد سنوات تحصييي اينجانب در نيمنال

سال تحصييي
با تاكر

موافقت فرماييد.

نا ،و نا ،خانمادگي دانشجم:
تاريخ و امضاك:
مدير مقتر ،گروه
با ستم ،احوراما" اينجانب نام و نام خانوادگي داناجو اسواد راهنماي داناجو با ماخصات منهدرج در جهدول  ،1ضهمن تمييهد فماليهت
پ وهاي داناجو در راسواي پايان نامه ،موافقت خود را با تمديد سنوات تحصييي داناجو بمدت يك نيمنال تحصييي اعتم مي دارم.
نا ،و نا ،خانمادگي استاد راهنما:
تاريخ و امضاك:
معاون مقتر ،آممزشي و حقصقالت حكمقلي دانشكده
با ستم ،احوراما" ضمن تمييد مراتب فوق ،خواهامند است مراتب جهت اقدامات بمدي به تحصيتت تكمييي ارسال گردد.
نام و نام خانوادگي مدير گروه:
تاريخ و امضاك:
مدير مقتر ،حقصقالت حكمقلي دانشااه
با ستم .احوراما" درخواست تمييد شده دانشجمي كارشناسي ارشد با ماخصات مندرج در جدول  1جهت اقدام مقوضي ارسال مهي
گردد.
نا ،و نا ،خانمادگي معاون آممزشي دانشكده:
تاريخ و امضاك:
حفكر:
اين فرم بايد بصورت فام با اسوفاده از فام يوتر تكمي شده و با اسوفاده از چاپ ر چاپ شود.
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بسمه حعالي
فر ،مهماني
فر( ،ك)
درخماست دانشجم

اينجانب

دانشجمي رشته

دانشجميي

كه حا كنمن

ورودي

ميطع

واحد در سي را با معدل كل

در دوره روزانه /شوبانه بوه شوماره
گفرانده ا ،با اطالع كامل از ميررات مربمط به

مهماني منودرج در پشوت صوفقه متياضوي گفرانودن واحودهاي زيوردر نقمسوال

در دانشوااه

سوال حقصوقلي

مقباشم  .ضمناٌ متعهد مقارد ،صرفاٌ واحدهاي مندرج در جدول ذيل را در دانشااه ميصود اخوف نموايم در غقور اينصومرت دانشوااه
هقچامنه مسئملقتي در قبال پفيرش واحدهاي گفرانده دياري نخماهد داشت .

امضاء دانشجم :

حاريخ :
نامبرده به دوره شبانه دانشااه سقستان و بلمچستان بدهي ندارد و مهمان شدن نامبرده بالمانع است .

مهر و امضاء

دوره شبانه دانشااه
رديف

نا ،در

حعدادواحد

كد در

نا ،در

رديف

كد در

حعدادواحد

نظر گروه آممزشي
جمع واحدها :
با درخماست ايشان ممافيت مي شمد

نامبرده مقتماند از واحدهاي فمق انتخاب نمايد.

ممافيت نمي شمد

نا ،و نا ،خانمادگي مدير گروه

نا ،و نا ،خانمادگي استاد راهنما
امضاء

امضاء

حاريخ :

مدير مقتر ،حقصقالت حكمقلي دانشااه

شماره :
سال ،علقكم
ممافيت نمي شمد

با حمجه به ميرارت آممزشي با درخماست ايشان ممافيت مي شمد

نا ،و نا ،خانمادگي معاون آممزشي دانشكده
امضاء

،

مدير مقتر ،حقصقالت حكمقلي دانشااه ..................
با سال ،و آرزوي حمفقيات الهي
ا حتراماٌ ضمن حايقد سمابق آممزشي دانشجمي فمق الفكر و ممافيت اين دانشااه با درخماست نامبرده خماهشمند است
دستمر فرمائقد نتقجه ممافيت يا عد ،ممافيت با حياضاي مهماني را به نقمي به اين اداره اعال ،فرمايند كه خللي در انتخاب
واحد دانشجم در زمان حعققن شده برابر حيميم دانشااهي ايجاد ناردد در صمرت پفيرش حياضاي دانشجمي مفكمر حسريع در
ارسال نمرات اكتسابي در پايان نقمسال ممجب امتنان خماهد بمد .
دكتر مصطفي حبقبي
مدير حقصقالت حكمقلي دانشااه سقستان و بلمچستان
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اينجانب

دانشجمي رشته

متعهد مقارد ،ممار

بشماره دانشجميي

مشروحه زير را دققياٌ رعايت نمايم در غقر اينصمرت مسئملقت عماقب بعدي ناشي از قصمر در اين امر بعهده اينجانب مي باشد .
1

 _1دانشجم ملز ،به پرداخت شهريه ثابت خمد به دوره شبانه دانشااه سقستان و بلمچستان مقباشد .

2

 _2بقشتر از حد م جاز انتخاب واحد ننمايم در غقر اينصمرت اداره آممزش حقصقالت حكمقلي مجاز است واحدهاي اضافي را
بدون اطالع اينجانب حف نمايد .

3

 _3در صمرت وجمد هرگمنه حخلف آممزشي مانند عد ،رعايت پقشنقاز واخف واحد بقش از حد حعققن شده اداره
آممزش حقصقالت حكمقلي راساٌ نسبت به حف درو

4

مربمطه اقدا ،خماهد نممد .

 _4اين فر ،فيط براي نقمسال ممرد درخماست اعتبار دارد و براي ثبت نا ،در نقمسال بعدي بايد به دانشااه مبدا مراجعه
نمايم درغقر اينصمرت منصر از حقصقل شناخته خماهم شد .

5

 _5دانشجم ممظف است انتخاب واحد خمد را از بقن درو

مندرج در اين فر ،كه به حايقد استاد راهنما و دانشكده مربمطه

رسقده انجا ،دهد و هر حغققري در آنها بايد با نظر گروه و دانشكده مربمطه و حايقد اداره كل اممر آممزشي دانشااه
مبدا مي باشد .
6

 _6حف نقمسال دانشجمي مهمان در صمرت مغايريت با قمانقن آممزشي با نظر دانشااه مبداء مي باشد .

7

 _7در صمرت ممافيت دانشااه ميصد با حياضاي مهماني رز ،است دانشجم حداكثر ظر  45روز پس از امتقانات
نقمسال مربمطه مراحل حسميه حساب خميش را در آن دانشااه انجا ،داده و نسبت به ارسال كارنامه خميش به اين
دانشااه اقدا ،رز ،بعمل آورد در غقر اينصمرت از ثبت نا ،دانشجم در نقمسال بعد جلمگقري بعمل خماهد آمد.
بروز هر گمنه مشكل آممزشي متمجه دانشجم خماهد بمد .

8

 _8دانشجم ممظف است در صمرت عد ،ممفيقت در ثبت نا ،و انتخاب واحد در دانشااه ميصد مراحب را به اداره كل
آممزش اطالع داده و ضمن عمدت فر ،مربمطه برابر حيميم آممزشي دانشااه در دانشااه مبداء انتخاب واحد نمايد .

امضاء دانشجم :

حاريخ :
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