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 -8انتخاب استاد راهنما و موضوع پایان نامه
 -1دانشجو موظف است بعد از نیمسال اول و حداکثر در نیمسال تحصیلی دوم اساتید راهنما و موضوعات پیشنهادی
خود را مشخص نماید .فرم ()1
 استاد راهنما می تواند از لیست اساتید راهنمای پیشنهادی گروه و یا اعضای هیات علمی دانشگاههای دیگر پساز تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه انتخاب گردد.
 استاد مشاور در صورت نیاز با راهنمایی و معرفی استاد راهنما با تکمیل فرم ( )3پس از تایید کمیته تخصصیگروه و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مشخص می گردد.
 جهت تایید استاد راهنمای خارج از لیست پیشنهادی گروه ،فرم تعیین استاد راهنما به انضمام رزومه کاری ،حکمکارگزینی هیات علمی ایشان به امور پژوهشی تحویل گردد.
 -2پس از تعیین استاد راهنما موضوع پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما انتخاب گردد.
 -3پس از انتخاب موضوع ،با مراجعه به پایگاه ایرانداک سامانه پیشینه پژوهش به آدرس ،pishineh.irandoc.ac.ir
جهت دریافت تاییدیه عدم تکراری بودن موضوع اقدام و گزارش را به همراه فرم ( )2به امور پژوهش و فناوری
ارائه دهد .پس از تایید موضوع پیشنهادی توسط کمیته تخصصی ظرف مدت حداکثر  2هفته اقدام به تالیف و
آماده سازی پروپوزال نماید.
دانشجویان عزیز در انتخاب موضوع پایان نامه به موارد زیر دقت فرمایید:


عنوان پایان نامه می بایست مختصر ،رسا و جامع باشد.



دانشجویان باید توجه داشته باشند دامنه ی تحقیق در حدی باشد که پایان نامه کارشناسی ارشد
حدکثر یک ساله به اتمام برسد.



موضوع پایان نامه باید با تخصص استاد راهنما و مشاور انتخابی مرتبط باشد.



دانشجویان قبل از هماهنگی با استاد راهنما و مشاور حتما از تعداد پایان نامه های در دست
راهنمایی و مشاور ایشان اطالع حاصل کنند.



با توجه به این که  1نمره از نمره کل پایان نامه مربوط به ارائه مقاله می باشد ،دانشجویان الزم
است نگارش مقاله را از شروع مراحل پیشنهادی موضوع مدنظر قرار دهند و به تحقیق بپردازند و
موضوعی را انتخاب نمایند که امکان استخراج مقاله را داشته باشد.

نکته :حداکثر امتیاز کل مقاالت علمی-پژوهشی  1و حداکثر امتیاز کل مقاالت علمی-ترویجی
0/57و حداکثر امتیاز کل مقاالت همایش  0/7می باشد.


دانشجویان می توانند برای پایان نامه از موضوعاتی استفاده کنند که شامل اولویت های
تحقیقاتی سازمان های دیگر باشد (برای دریافت کمک هزینه)

 -2تکمیل فرم پروپوزال زیرنظر استاد راهنما
پروپوزال ،فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد است که دانشجو می بایست با هماهنگی و تایید استادان
راهنما و مشاور (در صورت نیاز) در خصوص موضوع پایان نامه موارد خواسته شده در آن از قبیل :بیان مساله ،اهداف،
روش کار ،سوابق تحقیق و ....را به طور کامل و براساس توضیحات ذکر شده در هر بخش تکمیل نماید.
الزم به ذکر است مبنای تصویب موضوع پایان نامه ،همین فرم می باشد.
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به منظور بررسی سطح کمی و کیفی پروپوزال ها و تایید آنها ،جلسات کمیته تخصصی گروها در هر
نیمسال طبق یک برنامه زمانبندی مشخص برگزار می گردد( .برنامه زمانبندی هفته آخر هر ماه بجز
تابستان می باشد).



پس از طرح پروپوز ال ها در کمیته تخصصی گروه پروپوزال های به تصویب رسیده در شورای تحصیالت
تکمیلی دانشگاه مطرح می شود.

توجه:

-

ثبت تاریخ تحویل پروپوزال به امور پژوهشی در فرم الزامی است.

-

پروپوزال ناقص و بدون امضای اساتید راهنما و مشاور (در صورت نیاز) تحویل گرفته نخواهد شد.

-

تمام پروپوزالها می بایست به صورت درست تایپ شود.

-

در صورت عدم تحویل پروپوزال در زمان مقرر ،مسئولیت آن(طوالنی شدن زمان تحصیل و تبعات دیگر)
متوجه دانشجو خواهد بود و عذری در خصوص نبود آگاهی و عدم اطالع رسانی مناسب در این خصوص
پذیرفته نیست.

-

حداکثر یک ماه پس از ارجاع ،نتیجه بررسی " فرم پروپوزال" به دانشجو ابالغ خواهد شد( .ممکن است
پیشنهاد دانشجو قبول /قبول با اصالحات/رد شود).

 -9تصویب پروپوزال
مراحل تصویب پروپوزال به شرح زیر است:
الف) تصویب در کمیته تخصصی گروه مربوطه(تصویب اولیه)
ب) تصویب در کمیته تحصیالت تکمیلی دانشگاه(تصویب نهایی)
شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،شورایی است که در خصوص تصویب نهایی پروپوزال ها و در خواست های
دانشجویان ماهیانه برگزار می شود .موضوع پروپوزال پس از تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه قطعیت یافته و
قابل تغییر نیست.
موارد خاص و تغییرات احتمالی:

در مرحله پس از تصویب موضوع در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه قبل از دفاع ،چنانچه الزم باشد تغییراتی در
عنوان پایان نامه یا اساتید راهنما و مشاور صورت پذیرد می بایست به صورت زیر اعمال شود:
تغییرات جزئی:

-

چنانچه تغییرات جزیی در عنوان پایان نامه مدنظر باشد ،الزم است مراتب طی فرم مربوطه که به تایید
استاد راهنما رسیده باشد اعالم و تغییرات در عنوان پروپوزال دانشجو منظور شود.

تغییرات کلی :چنانچه موضوع پایان نامه به طور اساسی تغییر نماید ،الزم است پروپوزال جدید تنظیم و پس از تایید
در گروه تخصصی ،علت تغییر عنوان نیز در فرم مربوطه اعالم شود در این صورت اگر تغییری در وضعیت اساتید راهنما و
مشاور ایجاد نشود .فقط ابالغیه جدید برای دانشجو صادر خواهد شد.
تغییر استاد راهنما و مشاور (فقط در موارد خاص) :با توجه به این که فرآیند صدور حکم برای استاد راهنما در پایان نامه های
کارشناسی ارشد از مراحل متعددی عبور می کند و پس از صدور حکم ،فرد مذکور به عنوان هدایت کننده پایان نامه از نظر
دانشگاه شناخته می شود .امکان واگذاری این مسئولیت به افراد دیگر امکان پذیر نیست و در شرایط خاص می بایست این جابه
جائی با ارائه دالیل روشن و قابل دفاع به تایید کمیته تحصیالت تکمیلی برسد .لذا چنانچه نیاز باشد اساتید راهنما یا مشاور
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تغییر کنند (چه در صورت تغییر عنوان پایان نامه و چه در صورت عدم تغییر آن) می بایست انصراف کتبی استاد راهنما یا مشاور
به تایید تحصیالت تکمیلی رسیده و موافقت استاد راهنما (مشاور) جدید طی فرم مربوطه از طرف گروه اعالم ،تا نسبت به صدور
احکام جدید اقدام شود .در صورتی که به عدم دسترسی ب استاد راهنما یا مشاور( مسافرت طوالنی ،فرصت مطالعاتی ،فوت یا)....
امکان اخذ انصراف از استاد نباشد ،به جای انصراف کتبی میتوان صورتجلسه کتبی مبنی بر توضیح علت تغییر استاد راهنما یا
مشاور و معرفی استاد جدید را نیز مالک عمل قرار داد.
توجه:
 -1در صورت استفاده از استادان جدید ارسال حکم کارگزینی هیات علمی به همراه رزومه کامل تحصیلی ،آموزشی و
پژوهشی ایشان الزامی است.
 -2در صورت نیاز دانشجو به سنوات تحصیلی بیشتر از سقف مجاز در خصوص پایان نامه ،علت افزایش سنوات طی نامه
ای با تایید استاد راهنما و آموزش به حوزه پژوهشی اعالم شود.
 -9نگارش پایان نامه:
پس از تاریخ ارائه " فرم تصویب موضوع پروپوزال" تا  6ماه بعد دانشجو اجازه دفاع ندارد:
 -1تقسیم بندی  6ماه به صورت زیر است:
-

حداکثر یک ماه جهت بررسی در کمیته تخصصی گروه

-

حداکثر یک ماه جهت بررسی در شورای تحصیالت تکمیلی

-

حداقل چهارماه(120روز) بعد از تاریخ تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت تحقیق ،پژوهش و
تکمیل پایان نامه.

 -2اولین زمان ممکن جهت دفاع از پایان نامه حداقل پس از گذشت دقیقا چهارماه بعد از تاریخ تصویب پروپوزال در
شورای تحصیالت تکمیلی می باشد.
 -3تاریخ دفاع یکم مهر تا سی ام بهمن نیمسال تحصیلی جدیدی محسوب می شود.همچنین تاریخ دفاع یکم اسفند تا
سی و یک شهریور ماه به عنوان نیمسال تحصیلی جدیدی برای دانشجو در نظر گرفته می شود .که در این موارد نیاز
است حتما دانشجو نسبت به تمدید پایان نامه اقدام نماید.
پس از تایید نهایی پروپوزال ،اسامی دانشجویانی که پروپوزال آنها تصویب شده است به همرا شماره جلسه و تاریخ تصویب
اعالم و احکام اساتید راهنما صادر می گردد.
پس از اعالم دانشجویانی که پروپوز ال آنها به تصویب رسیده است ،دانشجویان مذکور می توانند با رعایت موارد ذکر شده در
فایل شیوه نگارش پایان نامه اقدام به تالیف پایان نامه خود نمایند .مطالعه کامل فایل مذکور و تنظیم صفحات پایان نامه بر
این اساس ضروری است .در صورت عدم رعایت موارد مطرح شده ،مجلد پایان نامه آنها قابل قبول نیست.
نکته:
-

در صورت لزوم دانشجویان به استفاده از منابع کتابخانه ها و مراکز تحقیقاتی ،جهت دریافت معرفی نامه به
امور پژوهشی مراجعه نمایند.

-

در صورت نیاز دانشجویان به زمان بیشتر برای انجام پایان نامه پس از زمان مجاز تحصیلی ،فرم درخواست
سنوات (فرم غ) را تکمیل کرده و یک نسخه به آموزش و یک نسخه به امور پژوهشی تحویل دهند.
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-

الزم است پس از نگارش هر یک از فصول پایان نامه گزارش پیشرفت کار ،جهت بررسی و تایید به استاد
راهنما تحویل داده شود.

-

با توجه به این که  1نمره از نمره کل پایان نامه مربوط به گزارش سه ماهه می باشد الزم است دانشجو از
زمان شروع به کار هر سه ماه ،فرم (الف) تکمیل و تایید شده توسط استاد راهنما را به حوزه پژوهش تحویل
دهد.

ميانگين امتياز گزارش

30 - 22

22 - 17

17 - 8

8-0

ها
امتياز در جدول

1

0/57

0/7

0

امتيازات

-5اعالم آمادگی دفاع از پایان نامه
دانشجویان کارشناسی ارشد حداقل یک ترم تحصیلی پس از تاریخ تصویب پروپوزال در گروه تخصصی ،می توانند از پایان نامه
خود دفاع کنند .پس از تایید نهایی پایان نامه به وسیله استاد راهنما و مشاور(درصورت نیاز) و انجام اصالحات اولیه ،دانشجو فرم
اعالم آمادگی دفاع (فرم ) 2را تکمیل و به همراه یک نسخه از پایان نامه به امور پژوهشی تحویل دهد .تا در کمیته تخصصی گروه
بررسی شود.
 -6بارگذاری پایان نامه در سامانه همانندجو
بااا توجااه بااه اهمیاات نظااارت باار تاادوین پایااان نامااه دانشااجویان تحصاایالت تکمیلاای و بااه منظااور حفااظ اصااالت
اثااار و پیشاااگیری از باااروز هرگوناااه تخلاااف علمااای طباااق نظااار شاااورای تحصااایالت تکمیلااای دانشاااگاه ،کلیااا
دانشاااجویان تحصااایالت تکمیلااای بایاااد پااایش از دفااااع از پایاننامااا خاااود از ساااامانههای بررسااای اصاااالت ،گاااواهی
تعیااااین درصااااد همپوشااااانی دریافاااات نماینااااد .بنااااابراین از مااااور  ۰8۸07۸01دفاااااع دانشااااجویان کارشناساااای
ارشاااد مناااوط باااه داشاااتن گاااواهی ساااامان هماننااادجوی ساااازمان ایراناااداک خواهاااد باااود .بااادین منظاااور پاااس از
اعاااالم آماااادگی دفااااع و تاییاااد کمیتاااه تخصصااای بااارای دفااااع ،دانشاااجویان باااا مراجعاااه باااه ساااامانه هماننااادجو و
ثبااات ناااام در آن ،باااا وارد کاااردن ایمیااال و شناساااه نمایناااده دانشاااگاه ،تماااام ماااتن پایاننامااا خاااود را بارگاااذاری
مینمایااد در مرحلاا بعااد نامااهای مبناای باار درصااد همپوشااانی باارای دانشااجو و دانشااگاه ارسااال خواهااد شااد.
جزئیات فرایند کاری در فایلهای راهنمایی که آدرس آن در زیر قرار گرفته ،موجود است.
http://tik.irandoc.ac.ir
ایمیل دانشگاه جهت بارگذاری پایان نامه در سامانه همانندجوtik@iuc.ac.ir :
شناسه دانشگاه جهت بارگذاری پایان نامه در سامانه همانندجوPudAM :
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 -7اخذ مجوز دفاع
-

دانشجو موظف است فرم مجوز دفاع (فرم  )7را تکمیل و همراه گزارش سامانه همانندجو ،کارنامه کل
آموزشی و کارنامه مالی به امور پژوهشی تحویل دهد تا مجوز دفاع صادر و زمان دفاع مشخص و اقدامات
بعدی انجام گیرد.

-

دانشجو موظف است حداقل ده روز کاری قبل از جلسه دفاع یک نسخه کامل تایپ شده از پایان نامه را به
همراه برگ دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع به اساتید داور و راهنما تحویل دهد.

-

دانشجو موظف است یک هفته قبل از دفاع فرم صورتجلسه ،گزارش سه ماهه ،مقاله (در صورت وجود) و فرم

-

اطالعیه را به حوزه پژوهش تحویل دهد.
جهت اطالع رسانی از دفاع سه روز قبل از تاریخ دفاع ،فرم "اطالعیه برگزاری جلسه دفاع" در تابلوی اعالنات
نصب شود.

توجه:
-

شرط الزم در خصوص تایید ،اعالم نمره کلیه واحدهای درسی ،معدل باالی  12و تحصیل در سنوات می
باشد.

-

موارد خواسته شده در فرم صورتجلسه دفاع مانند مشخصات دانشجو ،عنوان پایان نامه ،نام مقاله و سایر
موارد بایستی به صورت تایپ شده ،قید گردند.

-

پیگیری برگزاری جلسه دفاع و آماده سازی ملزومات آن بر عهده دانشجو می باشد.

 -1برگزاری جلسه دفاع


با توجه به ساعت اداری دانشگاه ،جهت انجام امور پژوهشی و آموزشی مربوط به برگزاری جلسه دفاعیه حداقل  3ساعت قبل از
ساعت دفاع دربازه زمانی فوق در دانشگاه حضور داشته باشید.



به منظور برگزاری دقیق جلسه دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد ،حضور افراد ذیل در جلسات دفاع ضروری است:

الف ) استاد (اساتید) راهنما
ب ) استاد (اساتید) مشاور (اختیاری)
ج ) اساتید داور
د) نماینده تحصیالت تکمیلی (از اعضاء هیات علمی) به عنوان ناظر (بدون حق رای)
نکته مهم  :جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بدون حضور استاد راهنما ،و استاد داور امکان پذیر نیست.
دانشجو موظف است یک روز قبل از دفاع سیستم و تجهیزات اتاق دفاع را بررسی نماید تا در صورت وجود مشکل اقدام نماید.
مدارکی که در پرونده دانشجو در روز دفاع باید وجود داشته باشند:
 oصورتجلسه
 oاطالعیه
 oگزارش سه ماهه
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 oفرم ارزیابی اولیه داوران (فرم )6
 oمقاله (در صورت وجود)
 oپروپوزال تصویب شده
ارزشيابی پایان نامه:
پایان نامه توسااط هیات داوران در  7درجه ارزشاایابی شده و به هر درجااااه نمره ای تعلق می گیرد و این نمره در
میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.
عالی

-

بسيار خوب

خوب

قابل قبول

مردود

20 - 1۰

18/۰۰ – 18

15/۰۰ - 16

17/۰۰ - 12

کمتر از 12

فرم اصالحات پایان نامه (فرم ح) کارشناسی ارشد شامل موارد اصالحی است که طبق نظر کمیته ارزیاب در جلسه دفاعیه
بایستی در پایان نامه اعمال گردد لذا پس از برگزاری جلسه دفاع این فرم به دانشجو تحویل داده خواهد شد و دانشجو
بایستی هنگام مراجعه به دانشگاه جهت صحافی پایان نامه یا بارگذاری آن ،فرم انجام اصالحات پایان نامه خود را که به تأئید
و امضاء اساتید راهنما و مشاور رسیده است به همراه داشته و به امور پژوهش تحویل دهد.
-3مراحل بعد از جلسه دفاع
 -1اعمال اصالحات خواست شده در جلسه دفاع توسط دانشجو و گرفتن تایید اصالح فرم(ح).
 -2بارگذاری پایان نامه اصالح شده در پورتال کتابخانه دانشگاه (فرم )5
نکته :به فایل نحوه نگارش پایان نامه دقت شود.
 -3تحویل دو عدد سی دی حاوی متن کامل پایان نامه و چکیده در فرمت  wordو  pdfبه کتابخانه دانشگاه (فرم .)5
 -2بارگذاری متن کامل پایان نامه در پایگاه ایران داک توسط دانشجو با هماهنگی کتابخانه دانشگاه.
 -7با توجه به اینکه نمره پایان نامه در روز دفاع از  1۰نمره محاسبه می شود (یک نمره برای مقاله مستخرج از پایان نامه
در نظر گرفته می شود) دانشجو در صورت استفاده از  2نمره مقاله مذکور ،باید درخواست خود را به صورت کتبی و
حداکثر تا یک هفته بعد از اعالم نمره جلسه دفاع به امور پژوهشی ارائه دهد .و بعد از آن چهار ماه فرصت دارند تا
مقاله را جهت احتساب نمره به امور پژوهشی تحویل دهند.
نکته :برای ثبت نمره مقاله دانشجو موظف است مدارک الزم زیر را به امور پژوهش تحویل دهد:
 -1ارائه گواهی پذیرش
 -2نسخه کامل چاپ شده مقاله به همراه صفحه فهرست و جلد مجموعه مقاالت در مورد مقاالت ارائه شده در همایش ها
(در مورد مجالت علمی پژوهشی که با تآخیرزمانی به چاپ می رسند ارائه گواهی پذیرش که به امضا سردبیر مجله رسیده است
کافی می باشد).
 -3تصویر جلد مجله و یا مجموعه مقاالت همایش به همراه تصویر فهرست مقاالت
پس از تحویل مدارک فوق به امور پژوهشی ،فرم تعیین و اعالم نمره نهایی پایان نامه به دانشجو تحویل داده خواهد شد.
انجام امور فارغ التحصیلی دانشجو پس از قطعیت نمره پایان نامه امکان پذیر است.
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