
 دستورالعمل اجرايي تعيين استاد راهنما و اخذ پايان نامه تحصيالت تكميلي

 پيشرو  مؤسسه آموزش عالي دانش پژوهان

مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلفند در حين تحصيل خود  154/21نامه شماره تكميلي بر اساس آيين التدانشجويان تحصي

 درها آنبگذرانند و فراغت از تحصيل  را ذيل اجرايي هايدستورالعملنامه مذكور و در آيين نامه تحقيقي با كيفيت مشخص شدهپايان

 و استاد راهنما انتخاب مراحل تعيين با هدفدستورالعمل  اين. بود خواهد نامهپايان آميزموفقيت گذراندن به منوط تحصيلي مقطع اين

  است. شده تدوين پژوهانمؤسسه آموزش عالي دانش  در ارشد كارشناسي مقطع نامهپايان شرايط اخذ

خود، نسبت به آشنايي با  درسي هايكالس در شركت با اول همزمانتوانند از نيمسال دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مي :1ماده 

 . نمايند اقدام اساتيد شيهموضوعات پژو

اً انتخاب نامه خود را رسمپايان موضوع وراهنما ، استاد  1فرم شماره توانند در پايان نيمسال دوم با تكميل دانشجويان مي :2ماده 

  .تكميلي مؤسسه است التشوراي تحصي مربوطه و تأييد گروه مدير تأييد به منوط نامهپايان موضوع وراهنما تاد اس نهايي. تأييد نمايند

نامه صورت پايان واحد اخذ از پيش موضوع و راهنمااست انتخاب استاد  الزمذكر شده است.  4 بند درراهنما : شرايط استاد  تبصره

  .گيرد

      عنوان (Pishineh.irandoc.ac.ir)ايران داك  سايتاست دانشجو با مراجعه به الزم نامه در زمان انتخاب موضوع پايان :3ماده 

  .ابدي طالعا موضوع نبودن تكراري از تا نمايد جستجو را نامهپايان

 علمي هيأت اعضاء ميان از راهنمادر رشته مربوطه باشد. استاد  (.Ph.D) تخصصي دكتري مدرك داراي بايد راهنمااستاد  :4ماده 

تكميلي مؤسسه  تحصيالتييد در شوراي أت شرط به مؤسسه علمي هيأت عضو غير افراد ساير از استفاده. گرددمي انتخاب مؤسسه

 جهت در بعدي هاييمذاكره اوليه، انتخاب موضوع و پيگير انجام به مربوط هايتموارد، كليه مسئوليين ا در. بود خواهدمانع الب

 شوراي در دانشجو) نامه پايان تحقيق طرح( پروپوزال موضوع طرح منظور به همين. است دانشجوعهده  بر نامه پايان مناسب پيشرفت

 خواهد بود. مربوطه مديرگروه و راهنمامربوطه از سوي دانشجو و تأييد استاد  فرم ارائه به منوط تكميلي تحصيالت

ملزم است از ميان  دانشجو مديرگروه، تشخيص صورت در گردد،مي انتخاب مؤسسه از خارج از راهنمادر مواردي كه استاد  :تبصره

  .نمايد انتخاب مشاور يا دوم راهنماي استاد مؤسسه علمي اعضاء هيأت

اعضاء  ميان از راهنمااستاد  نهادپيش به بنا مشاور استاد. باشد داشته نيز مشاور استاد راهنما،بر استاد  عالوهتواند دانشجو مي :5ماده 

تواند از ميان افراد گردد. مشاور ميانتخاب مي باشند، دكتري مدرك داراي كه مؤسسه از خارج مدعو اساتيد يا مؤسسه علمي هيأت

 و بودنخواهد نامه انتخاب گردد. در خصوص اينگونه اساتيد مشاور، داشتن درجه دكتري الزامي نظر در موضوع پايانپيشكسوت صاحب 

عهده ييد اوليه استاد مشاور بر تأمرتبه مربي با حداقل ده سال سابقه كار انتخاب شود. در اين مورد  با اساتيد از تواندمي مشاور استاد

 .شد نهايي خواهدتكميلي  حصيالتشوراي تاست و با تاييد  گروه مدير



ها سبتبرابر يا ساير ن اشتراك نسبت با راهنما استاد دو انتخاب امكان ايرشته بين يا خاص تحقيقاتي هايزمينهدر خصوص  تبصره : 

  .گردد لحاظ بايستي 1 شماره فرم در موارد اينگونه. دارد وجود

  .نمايد تنظيمپروپوزال را طبق الگوي مربوطه  ،4تواند فرم شماره نامه ميوع پايانموض و راهنمادانشجو پس از انتخاب استاد  :6ماده 

 مشاور و راهنماييد استاد تأرا كه به خود نامه (در زمان انتخاب واحد) پروپوزال است دانشجو پس از اخذ درس پايان الزم :7ماده 

  شود.ميتكميـلي ارائه  التمديرگـروه به شوراي تحصـي تأييدرگروه ارائه نمايد. پروپوزال در صورت مدي به بررسـي براي را است رسيده

نامه است كه كليه دانشجو در صورتي مجاز به اخذ واحد پايانگيرد. نامه پس از گذراندن دروس صورت مياخذ واحد پايان :8ماده 

احدها نمايد. در اين حالت رعايت سقف و اخذ نامه پايان واحد با را خود دروس آخرين صورت همزماندروس خود را گذرانده باشد يا به 

 .است الزامي آموزشي نامه آيين طبق

است  الزمنامه نامه درس مربوطه ارائه نشود، براي اخذ درس پاياناگر دانشجو از درسي مردود شده باشد و در نيمسال اخذ پايان تبصره:

  گيرد.تكميلي ارائه نمايد تا مورد بررسي قرار  التي تحصيدرخواست خود را به شورا

 يابد. تكميلي مؤسسه قطعيت مي التپروپوزال دانشجو پس از تأييد مديرگروه و شوراي تحصي :9ماده 

پس از تصويب پروپوزال در شوراي تحصيالت تكميلي، نسبت به ثبت آن در سامانه ايرانداك اقدام نموده و دانشجو الزم است  تبصره:

 گواهي تأييد ثبت پروپوزال را به دفتر تحصيالت تكميلي تحويل نمايند. 

تكميلي تا زمان برگزاري جلسه دفاع شش ماه  التتحصي شوراي جلسه در پروپوزال نهاييحداقل فاصله زماني از تصويب  :10ماده 

 .نيست ممكن كوتاهتراست و دفاع در زمان 

است در  الزمنامه قرار گيرد، دانشجو د پاياننامه دانشجو، در نيمسال بعد از نيمسال اخذ واحچنانچه زمان جلسه دفاع از پايان :11ماده  

  .پرداخت نمايد ثابت شهريهو براي آن نيمسال نمايد  را تمديدنامه ابتداي نيمسال بعدي درس پايان

و در صورت وجود سنوات آموزشي مجاز، تشخيص  11در صورت نياز به زمان بيشتر براي دفاع بيش از زمان مندرج در ماده  تبصره:

 در. است مؤسسه تكميلي تحصيالت شوراي عهده بر مديرگروه وراهنما نامه در صورت تقاضاي دانشجو و تأييد استاد درس پايان تمديد

 پرداخت جديد تحصيلي نيمسال در هرشود  منتقل بعدي هاينيمسالبه  دفاع زمان دليل به هر اگر فوق حالت براي شورا تأييد صورت

 التنامه آموزشي تحصيالزامي است. در اين حالت رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي طبق آيين مربوطه تحصيلي نيمسال ثابت شهريه

 .تكميلي كارشناسي ارشد، الزامي است

به  و رساندمي راهنماادگي دفاع را به تأييد استاد آم اعالم فرم دانشجو نامه،پايان قالب در پژوهشي هايفعاليتپس از تكميل  :12ماده  

نمايد. انجام جلسه دفاع منوط به تأييد ارائه مي داور اساتيد و مديرگروه به نامهپايان از مستخرج مقاالت و نامه پايان از نسخه يك همراه

  .تكميلي استالت مديرگروه و كسب مجوز از شوراي تحصي

  .است سسهؤم تكميلي يالتتحص شوراي تصويب و مديرگروه يشنهادانتخاب اساتيد داور به پ :13ماده 



صورت انتخاب استاد مشاور  در( مشاور استاد راهنما، استاد از متشكل داورانهيأت  نامه در جلسه دفاع توسطبي پايانارزشيا :14ماده 

 .تكميلي انجام مي گيرد التنفر اساتيد داور و نماينده تحصي 2در پروپوزال و 

  .دبير جلسه است و حق اعطاي امتياز را ندارد صرفأتكميلي  التنماينده تحصي تبصره:

مدتي كه از حداكثر مدت  در تواندمي دانشجو شود داده تشخيص قبول غيرقابل داوران ر هيأتنامه از نظدر صورتي كه پايان :15ماده 

كنند از آن دفاع نمايد. در اين تعيين مي داورانهيأت  در زماني كه د را كامل و بار ديگرنامه خوپايان ؛مجاز تحصيل وي تجاوز نكند

  .لحاظ مي گردد 11مورد تبصره ماده 

نامه خود با موفقيت دفاع كند از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي شده نتواند از پاياندانشجويي كه در فرصت تعيين  :16ماده 

  .شودمحروم مي

 .گرددمي ارزيابي انداوروسط هيأت ت شفاهي دفاع كيفيت نگارش، كيفيت علمي، كيفيت هايشاخصنامه براساس نمره پايان :17ماده 

 تحقق اهداف ميزانكيفيت نگارش،  مطالب، تحليل و تجزيه تحقيق، هايشاخصبراساس نامه و نمره پايانكيفيت علمي  :18ماده  

 .گرددمي يابيو مقاله ارز سواالتگويي به آتي، توانايي در پاسخ پيشنهاداتبحث در نتايج و  نامه،پايان

نكات دستورزبان و كيفيت جداول، اشكال و نامه، ميزان رعايت كيفيت نگارش براساس شيوه تنظيم و ترتيب مطالب در پايان  :1تبصره 

 مي باشد.  نمره 4 ،نگارش كيفيت براي ارزشيابي نمره حداكثر همچنين گردد.مي يابيارز ،مراجع

 نامه موجود در سايت مؤسسه اقدام نمايد.نامه، نسبت به تطبيق فرمت آن با شيوهالزم است دانشجو پيش از صحافي پايان :2تبصره 

مطابق با مقاالت باشد. امتياز اين مستخرج شده از آن مي مقاالتنامه متعلق به نمره از امتياز كيفيت علمي پايان 2 اًجمع: 19 ماده 

تأييديه پذيرش از دبيرخانه كنفرانس يا  به همراهارائه يك نسخه از مقاله  ،گردد. براي اعطاي نمرهتوزيع مي 1مفاد مندرج در جدول 

 .كنفرانس الزامي استنگ دييا پروسي CD مجله و

 نامهنحوه توزيع نمره مقاالت مستخرج از پايان -1جدول 

 ISIمجالت  پژوهشي -مجالت علمي كنفرانس بين المللي كنفرانس ملي نوع مقاله

 2تا  75/0بين  5/1تا  75/0بين  75/0 5/0 امتياز قابل اخذ
 - 2 2 2 تعداد قابل قبول

 

مؤسسه الزامي است.  ژوهشينامه پطبق فرمت آيين affiliation)( نويسندگان عنوان دهيرعايت فرمت نگارش مقاله و آدرس  :1تبصره 

 د.گيرا رعايت نكنند نمره تعلق نميكه اين مورد ر مقاالتيبه 

به مقاالتي كه  ؛عنوان نويسنده ذكر شودنام استاد راهنما، استاد مشاور و دانشجو به  أنامه صرفمستخرج از پايان مقاالتدر  :2تبصره 

 گيرد.اين مورد را رعايت نكنند امتيازي تعلق نمي



يت علمي مقاله را بپذيرند. بررسي و لو دانشجو مسئوراهنما  استاد و برسد راهنمااست به تأييد استاد  الزمارائه شده  مقاالت :3تبصره 

  .است مديرگروهعهده اعطاي نمره به مقاله بر 

U4ه تبصر:U  تكميلي  تحصيالتبه دفتر  نامهپايان را همراهو مدارك مربوطه مقاالت اي از نسخه ،دفاع آمادگي اعالمدانشجو بايد در زمان

ارائه نمايد. به دانشجوياني كه در زمان دفاع، مقاله خود را ارائه ننمايند، در صورت عدم وجود مشكل سنوات آموزشي، نظام وظيفه و در 

فرصت داده   ،ارائه مقاله پذيرفته شده ) برايتاريخ پايان آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو(از ماه سه صورت درخواست دانشجو، حداكثر 

 دانشجو التحصيليفارغ تاريخ ،دفاع تاريخ حالت در هرشود. مي اعالم آموزش به نهايينمره  ،صورت عدم استفاده از اين فرصت و در

 .است

U 5تبصره:U  شامل پرداخت  و بوده مشاور وراهنما  استاد و دانشجو وظايف جزء ،دستورالعمل اين اساس بر شده ارائه و تهيهمقاالت

 .شد مقاالت خواهدسقف وجود نداشته و شامل آيين نامه تشويق  ISI مقاالتگردد. ليكن در مورد نمي مقاالتتشويق 

 ،به چاپ رسيده است،  ISIپژوهشي يا  –غير از مجالت علمي پايان نامه كه در مجالتي  امقاالت مرتبط بساير در مورد نمره : 6تبصره

 تحصيالت تكميلي ارائه نمايد.تواند درخواست خود را جهت بررسي به شوراي دانشجو مي

  :به شرح زير مي باشدبر اساس نمره كسب شده پايان نامه كيفي درجه  : 20ماده 

 : عالي  20تا  19نمره از 

 خيلي خوب  : 99/18تا  18نمره از 

 خوب  : 99/17تا  16نمره از 

 متوسط : 99/15تا  14نمره از 

 مردود  : 14نمره كمتر از  

آموزش عالي دانش پژوهان مربوط به مؤسسه  ،مستخرج از آن مقاالتنامه دانشجو و كليه حقوق مالكيت مادي و معنوي پايان :21ماده  

 .باشدميپيشرو 

تبصره به تصويب رسيد و از  14ماده و  22در  17/02/94 مورخمؤسسه  تكميلي تحصيالت شوراي جلسهنامه در اين آيين :22ماده  

 قابل اجرا است.اين تاريخ به بعد 


