معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان

آيين نامه ي اجرايي پايان نامه ي کارشناسي ارشد
ماده  -1تعيين استادان راهنما و مشاور (فرم شماره .)1

 .1-1استاد راهنماي اصلي بايد در نيم سال اوّل از بين اعضاي هيأت علمي گروه مربوطه انتخاب شود.
تبصره  .1استاد راهنما بايد داراي مدرک دکترا با حداقل مرتبه استادياري باشد.
تبصره  .2استاد راهنما بايد ظرفيت مجاز پذيرش دانشجو را داشته باشد.
تبصره .3در شرايط ويژه ،استاد راهنما مي تواند از متخصصان دلتشگاه ها ،مراکز و مؤسسات آموزش عالي ديگر با
مرتبه ي استاديار و با حداقل مدرک دکتري انتخاب شود.

 .2-1در موارد خاص که وجود استاد راهنماي دوم به تاييد گروه و دانشكده ضروري تشخيص داده شود ،استاد راهنماي دوم
براساس آيين نامه استاد راهنماي مشترک انتخاب مي شود.
تبصره  .1تخصص استاد راهنماي اول بايد مرتبط با رشته تحصيلي باشد و استاد دوم با توجه به موضوع مي تواند از ساير رشته هاي
مرتبط انتخاب شود.

 .3-1در صورت لزوم به تشخيص استاد راهنما  ،حداکثر يك استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و پس از تأييد شوراي تخصصي
گروه يا دانشكده مربوطه تعيين مي شود.
تبصره  .1استاد مشاور بايد حداقل داراي مدرک دکترا و در موارد خاص کارشناسي ارشد باشد.
تبصره .2در شرايط ويژه ،استاد مشاور مي تواند از متخصصان مراکز و مؤسسات آموزش عالي با
مرتبه ي مربي و يا از کارشناسان هنري ،صنعت ،با تجربه ي ده سال سابقه ي کار تخصصي و با حداقل مدرک کارشناسي انتخاب شود.
تبصره .3ترجيحا استاد مشاور از بين اعضاي هيات علمي موسسه انتخاب شوند مگر اينكه تخصصي خاص مورد نياز باشد.
ماده  -2تصويب موضوع پايان نامه (فرم شماره .)2

 .1-2دانشجو موضوع پايان نامه را با موافقت استاد راهنما انتخاب و با کمك و هدايت وي فرم تصويب موضوع پايان نامه را
تكميل مي نمايد.
 .2-2دانشجو بايد فرم تصويب موضوع پايان نامه را حداکثر تا دو ماه پس از شروع نيم سال دوم تحصيلي براي تصويب در گروه
به مدير گروه ارائه دهد .در غير اين صورت ،عواقب اين تاخير بر عهده ي دانشجو است.
تبصره  .1دانشجو موظف است همراه با فرم شماره  ،2برگه استعالم پيشينه موضوع خود را نيز از سايت ايران داک تحويل دهد.

 .3-2تصويب نهايي موضوع پايان نامه در شوراي تخصصي گروه /دانشكده و با تأييد اکثريت آرا با حداقل سه رأي موافق انجام مي
شود.
 .4-2موضوع تصويب شده در گروه  ،پس از تطبيق با مقررات جاري دانشگاه در اولين جلسه ي شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه
طرح و در صورتجلسه ثبت مي شود و احكام مربوط را معاون تحصيالت تكميلي دانشگاه صادر مي کند.
تبصره  .1با تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ،و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ،تصويب در گروه تخصصي کفايت
مي کند .ولي در هر حال احكام مربوط را معاون تحصيالت تكميلي دانشگاه صادر مي کند.
ماده  -3درخواست تصويب طرح پيشنهادي (فرم شماره .)3

 .1-3پس از تصويب موضوع دانشجو موظف است طي ترم سوم (حداکثر سه ماه پس از شروع ترم) فرم شماره  3را تكميل و با
امضاي اساتيد به مديرگروه جهت بررسي در شورا تحويل دهد(راهنماي تكميل فرم شماره سه مطالعه شود).
 .2-3در صورتي ک ه طبق نظر اعضاي شورا طرح نياز به اصالحات داشت ،دانشجو حداکثر طي دو هفته بايد اصالحات را با
هماهنگي استاد راهنما و مشاور انجام داده و مجددا تحويل دهد.
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 .3-3پس از تصويب موضوع دانشجو موظف است سريعا ،پروپوزال خود را در سايت ايران داک ثبت نموده ،شماره و تاريخ ثبت را
جهت درج در فرم شماره سه به اطالع مدير يا کارشناس گروه برساند.
ماده  -4اجراي پايان نامه

 .1-4زمان تأييد موضوع پايان نامه در شوراي تحصيالت تكميلي گروه تخصصي ،زمان شروع پژوهش محسوب مي شود.
 .2-4پس از تأييد موضوع پايان نامه ،اعتبار پژوهشي آن به طور کامل با تشخيص استاد راهنما و با رعايت قوانين و مقررات جاري
دانشگاه هزينه مي شود.
 .3-4دانشجو موظف است تا پايان تحقيق هر سه ماه يك بار فرم گزارش سه ماهه را زير نظر استاد راهنما تهيه و پس از تأييد
مدير گروه آموزشي به اداره ي امور تحصيالت تكميلي دانشكده ارائه نمايد (فرم شماره .)4
ماده  -5نگارش پايان نامه
 .1-5نگارش پايان نامه بايد به زبان فارسي و براساس آخرين نسخه راهنماي نگارش دانشگاه باشد (فرم شيوه نامه تنظيم و تاليف

پايان نامه کارشناسي ارشد).
ماده -6دفاع از پايان نامه (فرم شماره  5و )6

 .1-6دانشجو بايد پس از ت أييد صحّت و کيفيت علمي مطالب پايان نامه توسط استاد راهنما و تكميل فرم هاي شماره  5و 6
براي انجام مراحل اجرايي دفاع به اداره ي تحصيالت تكميلي دانشكده مراجعه نمايد.
 .2-6دفاع از پايان نامه بايد حداقل شش ماه پس از تصويب موضوع پايان نامه در شوراي تحصيالت تكميلي گروه باشد.
 .3-6تاريخ دفاع از پايان نامه حداکثر در محدوده زماني مجاز آموزشي دانشجو است.
 .4-6حداقل پانزده روز قبل از تاريخ دفاع ،فرم شماره پنج ،شش و چند نسخه ي نهايي پايان نامه (دورو پرينت و فنر شده به
تعداد اساتيد راهنما ،مشاور و دو داور) به تحصيالت تكميلي دانشكده تحويل مي شود و حداکثر سه روز کاري بعد ،نسخه هاي
پايان نامه به همراه نامه ي رسمي (فرم شماره  )9به اعضاي هيأت داوران ارسال ميشود.
تبصره  .1دانشجو موظف است حداقل سه روز قبل از جلسه دفاع ،پوستر اعالم برگزاري جلسه ي دفاع را در محل هاي مناسب نصب
نمايد(فرم شماره .)7

 .5-6ترکيب اعضاي هيأت داوران به صورت زير است:
-

نماينده ي شوراي تحصيالت تكميلي (رئيس جلسه)
استاد راهنما (يا استادان راهنما در موارد خاص)
استاد مشاور (در صورت وجود استاد مشاور)
 1نفر داور داخلي (در صورتيكه استاد مشاور نداشته باشد انتخاب  2نفر داور داخلي ضروري است)
 1نفر داورخارجي
تبصره  .1داور داخلي با نظر مدير گروه مي تواند نماينده ي تحصيالت تكميلي باشد.

 .6-6جلسه ي دفاع با حضور استاد راهنما ،يك نفر از داوران داخلي ،نماينده تحصيالت تكميلي و داور خارجي رسميت پيدا مي
کند.
تبصره  .1داوران ،به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه ،با حداقل مرتبه ي استادياري يا متخصصان و محققان رشته ي مربوط با درجه
ي دکترا انتخاب مي شوند.
تبصره  .2داور خارجي بايد از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات پژوهشي غير از دانشكده مربوط باشد.
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 .7-6فرم ارزشيابي مديريت پژوهش پايان نامه کارشناسي ارشد (فرم شماره  )11که اداره تحصيالت تكميلي آن را تكميل مي
کند و فرم ارزيابي مستندات پژوهشي (فرم شماره  ) 8که در جلسه دفاع تكميل خواهد شد ،به همراه مدارک دفاع به نماينده
ي تحصيالت تكميلي تحويل داده مي شوند.
 .8-6در پايان جلسه دفاع ،هيأت داوران در حضور نماينده ي تحصيالت تكميلي و به طور محرمانه فرم شماره 11را تكميل
مي کنند و به وي تحويل مي دهند .نمره ي نهايي پايان نامه از ميانگين نمرات اعضاي هيأت داوران  -با احتساب فقط يك
نمره براي استادان راهنما (متوسط نمره استادان راهنما)  -به شرح زير اعالم مي شود:
قبول با درجه عالی

02-91

قبول با درجه بسیار خوب

91 - 91/11

قبول با درجه خوب

91 - 91/11

قابل قبول

91 - 91/11

مردود

کمتر از 91

ماده  -7مراحل پس از دفاع از پايان نامه

 .1-7رئيس جلسه دفاع بايد طي دو روز کاري کليه مدارک را به همراه فرم هاي شماره  11 ،8و  11به نماينده تحصيالت
تكميلي تحويل دهد.
 .2-7مدير گروه نيز فرم شماره  12را طي دو روز کاري به رياست موسسه تحويل دهد و رياست همان نامه را به معاونت ارجاع
خواهد داد.
 .3-7نماينده ي تحصيالت تكميلي بايد کليّه ي مدارک مربوط به دفاع را حداکثر تا دو روزکاري بعد از برگزاري جلسه ي دفاع
به اداره ي تحصيالت تكميلي دانشكده تحويل دهد.
 .4-7در صورتي که پايان نامه مورد قبول هيأت داوران قرار نگيرد ،دانشجو مي تواند در مدتي که از حداکثر زمان مجاز تحصيل
وي تجاوز نكند ،پايان نامه خود را تكميل و حداکثر يك بار ديگر در زماني که هيأت داوران تعيين ميکنند ،از آن دفاع
کند.
تبصره – 1هرگونه تمديد زمان مجاز تحصيل طبق شيوه نامه هاي حوزه آموزش دانشگاه و با رعايت مقررات و قوانين جاري دانشگاه انجام
مي شود.

 .5-7در صورت نياز به اصالحات در پايان نامه ،دانشجو موظف است حداکثر طي يك ماه اصالحات پايان نامه را انجام دهد .در
غير اين صورت مطابق مقررات آموزشي دانشگاه با وي برخورد خواهد شد.
 .6-7کليّه ي اصالحات بايد به تأييد استاد راهنما و نماينده تحصيالت تكميلي برسد.
ماده  -8تحويل نسخه ي نهايي پايان نامه و تسويه حساب

 .1-8نگارش و تحويل نسخه ي نهايي پايان نامه (فرم شماره  ، )13تسويه حساب پژوهشي و ارائه رسيد مقاله ي مستخرج از پايان
نامه (مدت مجاز سه ماه پس از دفاع) ،طبق آخرين شيوه نامه مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه صورت ميگيرد.
ماده -9موارد خاص
 .1-9موارد خاص و مواردي که در اين آي ين نامه پيش بيني نشده اند موضوع از طرف دانشكده مربوط به شوراي پژوهشي دانشگاه ارجاع و
پس از تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه آن قابل اجرا مي باشد.
 . 2-9تمديد سنوات در صورت تكميل فرم چهارده و موافقت تمامي بخش هاي مربوطه امكان پذير است .اين مرحله قبل از ثبت نام نيمسال
پنجم بايد انجام شود.
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اين آئين نامه در  9ماده و چهارده تبصره در تاريخ  94/12/17در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه و در تاريخ  94/12/21در هيات رئيسه
دانشگاه ،و در تاريخ  94/12//21به تصويب شوراي دانشگاه رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجراست.
خالصه اي از مراحل انجام پايان نامه:
ردیف
 -9تهیه فرم ها

 -0ارایه فرم یک و دو

توضیحات
دریافت آیین نامه ها و فرم های مربوط به پایان نامه از وب سایت دانشگاه ،بخش تحصیالت تکمیلی در ترم 9
فرم شماره یک :تعیین استاد راهنما در ترم  0طبق ضوابط آیین نامه حداکثر تا هفتهی دوم نیمسال دوم تحصیلی
دانشجو( 1نسخه)
فرم شماره دو :تعیین موضوع پیشنهادی تا یک ماه پس از شروع نیمسال دوم تحصیلی دانشجو ( 1نسخه)
ارایه فرم استعالم پیشینه از ایران داک ( 0نسخه) به همراه فرم شماره 0
اخذ واحد پایان نامه (توجه :ثبت نام و انتخاب واحد پایان نامه در هر نیمسال پس از نیمسال سوم ضروری است).

 -3تهیه فرم شماره
سه

پس از تایید استاد و موضوع (فرم های 9و )0توسط شورا ،فرم درخواست تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه(فرم)3
حداکثر تا اواسط ترم  3ارایه شود 1( .نسخه)
انجام اصالحات طبق نظر شورا و تحویل مجدد فرم سه به مدیر گروه حداکثر طی دو هفته
پس از تایید نهایی توسط شورا ،ثبت پروپوزال در ایران داک انجام شود و نتیجه آن جهت ثبت در پروند به مدیر و
کارشناس گروه تحویل داده شوند.

 -1فرم شماره چهار

ارائه گزارش سه ماهه (نیمه نیمسال چهارم تحصیلی دانشجو)

 -1تکمیل پایان نامه

کرکسیون با اساتید مربوطه و تدوین پایان نامه با رعایت شیوه نامه مصوبه

 -1فرم شماره پنج

تکمیل فرم مجوز دفاع از پایان نامهی کارشناسی ارشد و گرفتن امضاها (توجه :قبل از اخذ مجوز دفاع باید همه
نمرات در سیستم ثبت و تایید نهایی شده باشند).
تکمیل فرم اعالم آمادگی دفاع از پایان نامه (حداقل دو هفته قبل از تاریخ دفاع و در مدت مجاز تحصیل)
تحویل چهار نسخه فنری جهت داوران و استاد راهنما (حداقل ده روز قبل از تاریخ دفاع)

 -1فرم شماره شش

دریافت زمان پیشنهادی هیات داوران و اساتید مربوطه
تعیین زمان و محل جلسه دفاع(با نظر اساتید) و هماهنگی با دفتر معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی
تحویل فرم اعالم آمادگی به کارشناس گروه و کپی آن به مدیر گروه و نماینده تحصیالت تکمیلی

 -1اطالع رسانی
 -1حضور در جلسه
دفاع
 -92مراحل پس از
دفاع

تحویل نسخه های
نهایی

فرم شماره هفت :نصب پوستر بر دفتر گروه حاوی زمان دفاع ،عنوان ،استادان راهنما و داوران؛ همچنین اعالم موارد
ذکر شده به روابط عمومی جهت اطالع رسانی
پرینت فرم های هشت ،ده(به تعداد استادان راهنما ،مشاور و دو داور) و یازده جهت روز دفاع توسط دانشجو
ارایه مستندات مربوط به مقاله مستخرج از پایان نامه جهت احتساب دو نمره (این مرحله تا سه ماه فرصت دارد)
تهیه پاور پوینت(تمامی گروه ها)  /ارایه شیت و ماکت(معماری و فضای آموزشی) /پروژه عملی(نقاشی و گرافیک)
انجام اصالحات مورد نظر داوران و دریافت تایید از آنها (فرم شماره پانزده) و تحویل آن به مدیرگروه(ناظر جلسه)
ثبت نمره توسط مدیرگروه
ثبت پایان نامه در ایران داک
حداقل چهار صحافی شده طبق شیوه نامه و با رنگ تعیین شده در شیوه نامه (جهت استاد راهنمای اول ،راهنمای
دوم در صورت وجود ،استاد مشاور در صورت وجود ،دفتر گروه ،کتابخانه موسسه) به همراه دو سی دی (جهت گروه
و کتابخانه)
فرم شماره  :93تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد به کتابخانه ،گروه و اساتید مربوطه

تسویه حساب

تحویل کارت دانشجویی به کارشناس تحصیالت تکمیلی جهت ابطال و آغاز مرحله تسویه حساب

فرم شماره 90

تکمیل فرم توسط مدیرگروه جهت ارایه به ریاست و مدیر تحصیالت تکمیلی

گواهی فراغت

امکان درخواست گواهی فارغ التحصیلی 92روز پس از فراغت از تحصیل دانشجو
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