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 خدا نام به

 پروپوزالعنوان و فرایند تصویب 

 پیشنهادی )پروپوزال( و طرح پایان نامه و عنوان تصویبانتخاب اساتید راهنما و مشاور،   نامه شیوه

 دانشجویان کارشناسی ارشد  نامه پایان از دفاع

 انتخاب استاد راهنما

 استاد درخواست فرم تكمیل با تحصیلیدانشجوي کارشناسی ارشد موظف است قبل از شروع نیمسال سوم  -1

را انتخاب  خود راهنماي استاد پایان نامه پیشنهادي عنوان  مبتنی بر ت(س)طراحی فرم با گروه آموزشی ا راهنما

 . شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكده مربوطه برساندتأیید گروه آموزشی و و به تصویب نموده 

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد و تا  22ماده  مطابق پایان نامهراهنما و مشاور  اساتید یا استاد تعیین -2

 قبل از تصویب پروپوزال در شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكده می باشد.

استاد/ اساتید مشاور به پیشنهاد استاد راهنماي اول همزمان با تصویب عنوان پایان نامه در گروه آموزشی انجام  -3

 باید به تأیید شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكده و دانشگاه رسانده شود.شده و 

 در و نمود خواهد پیشنهاد را دانشگاه علمی هیات اعضاي از نفر یك فقط راهنما استاد درخواست در دانشجو -4

 مربوطه رشته گروه مدیر به کتبی بصورت اول راهنماي استاد را موضوع دوماستاد راهنما و مشاور  به نیاز صورت

 پذیرد(. انجام نیز پروپوزال مرحله تدوین در تواند می کار نمود. )این خواهد اعالم

أیید تمشاور با تصویب گروه آموزشی و تأیید شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكده و  اساتید و ي دوماستاد راهنما -5

 انتخاب شوند.می تواند خارج از دانشگاه  دانشگاهنهایی شوراي تحصیالت تكمیلی 
 هاي نامه آیین آنها و برابر ظرفیت اساس بر گروه همكاران بین ها نامه پایان نحوه توزیع به مربوط سیاست -6

 تكمیل به جهت نباید دانشجویی بود. هیچ خواهد شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكده و دانشگاه عهده موجود بر

 بماند. باقی راهنما استاد بدون استادي ظرفیت

)دو نفر راهنما، دو نفر  دنباش نفر چهارنباید بیش از  مجموع در پایان نامه  هردر  مشاور و راهنما اساتید تعداد -7

 مشاور(.

 می قرارداد عقد و دانشجو امور مسئول عنوان به را اول راهنماي استاد دانشگاه تكمیلی تحصیالت مدیریت -8

 و مطالعاتی فرصت نظیر استثنائی شرایط در .شد خواهد انجامایشان  امضاي با دانشجو حساب تسویه و شناسد

 شود.( دانشجو امور دار عهده تواند می مشاور یا و دوم راهنماي استاد اول، راهنماي استاد نامه با (آن امثال

 تصویب عنوان:

وان اقدام عنتكمیل فرم تصویب با راهنمایی استاد راهنما نسبت به دانشجوي تحصیالت تكمیلی موظف است  -9

 و براي ادامه فرآیند به گروه آموزشی مربوطه ارائه نماید.

 تصویب عنوان نسبت به تهیه فرمفرم موظف است براي یكسان سازي  شوراي تحصیالت تگمیلی دانشكده -10

 الكترونیك آن اقدام و در دسترس دانشجویان قرار دهد.
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وع را در جلسه گروه با ، موض(میل شده توسط دانشجوتك) تصویب عنوان روه آموزشی پس از دریافت فرمگ -11

قدام ابه شوراي تحصیالت تكمیلی داوران پایان نامه پیشنهاد در خصوص بررسی و و مشاور راهنما  اساتیدحضور 

 نمود. خواهد

 دانشگاه پیشنهاد شوند. د از خارج گروه آموزشی و یاداوران حسب موضوع پایان نامه می توان -12

صورتجلسه تصویب  طی نامه اي به همراهرا موضوع گروه آموزشی موظف است عنوان، در صورت تصویب  -13

و امضاي حاضرین ، داوران پیشنهادي و مشاور راهنما  / اساتیدعنوان که حاوي نام و نام خانوادگی دانشجو، استاد

 د.نمایارسال  هتحصیالت تكمیلی دانشكد اموررا به  جلسه خواهد بود

كمیلی را به شوراي تحصیالت تصورتجلسه مذکور از تأیید عنوان مصوب،  پسدانشكده تحصیالت تكمیلی  امور -14

 مطرح و در صورتموضوع دانشگاه در اولین جلسه شوراي تحصیالت تكمیلی دانشگاه ارسال خواهدنمود در ادامه 

 .شدصادر خواهد در خصوص ادامه کار )تدوین و تصویب پروپوزال( مجوزهاي الزم را  تأیید

 : زمان ارائه پروپوزال

از پروپوزال جلسه دفاع  3در  دانشكده تحصیالت تكمیلی اموردانشجو موظف است قبل از ارائه پروپوزال به  -15

 ارائه نماید. شرکت نموده و گواهی آن را

حداکثر تا پایان نیم سال سوم تحصیلی موظف به ارائه فرم پیشنهاد تحقیق  تحصیالت تكمیلی دانشجوي -16

 نهایی وزال خود تا حصول نتیجهو پیگیري تصویب موضوع پروپ شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكده)پروپوزال( به 

 . است

 : عدم تحویل پروپوزال در زمان مقرر

)حداکثر به فاصله دو ماه از اخذ مجوز از شوراي تحصیالت  در صورت عدم تحویل پروپوزال در زمان مقرر -17

، مسئولیت کار ) طوالنی شدن زمان تحصیل و تبعات دیگر ( متوجه دانشجو خواهد بود و عذري دانشگاه( تكمیلی

 .مناسب در این خصوص پذیرفته نیست در خصوص نبود آگاهی و عدم اطالع رسانی

 : نحوه دریافت فرم پروپوزال

ا و آیین نامه ها( مراجعه ) فرم ه دانشكدهروپوزال می بایست به وب سایت دانشجویان جهت دریافت فرم پ -18

  فایل فرم مورد نظر قابل دانلود می باشد .() .نمایند

پروپوزال می بایست توسط استادان راهنما و مشاور به دقت مطالعه و بررسی شود و پس از تایید آن را امضاء  -19

 .نمایند

 . باشد نمی قبول قابل( طرف از و) – اسكن – فكس –امضاء اساتید به صورت کپی : 1تذکر

 . پروپوزال ناقص و بدون امضاء اساتید راهنما و مشاور تحویل گرفته نخواهد شد: 2تذکر

 تحصیالت تکمیلی: امور نحوه تحویل پروپوزال به

ویل و ربوطه تحم امور تحصیالت تكمیلی دانشكدهآن را به کارشناس  بایدپس از تكمیل پروپوزال، دانشجو  -20

 رسید دریافت نماید.

 .شد واهدخنرفته و تحویل گدانشج صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، پروپوزال در -21
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 : مراحل تصویب پروپوزال

 مربوطه شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكدهالف ( تصویب در 

 () تصویب نهایی و صدور ابالغیه تصویب موضوع پایان نامه دانشگاهدر شوراي تحصیالت تكمیلی  تأییدب ( 

 د.قطعیت می یاب دانشگاهتایید شوراي تحصیالت تكمیلی  پس از پایان نامه موضوع پروپوزال -22

 : و برگزاری جلسات دانشکده تکمیلی تحصیالت شورای

ر د شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكده، جلسات ها و تایید آنها پروپوزالبه منظور بررسی سطح کمی و کیفی  -23

، ید راهنمااسات ، استاد/واحد تحصیالت تكمیلیدي مشخص و با حضور کارشناس هر نیمسال طبق یك برنامه زمانبن

میلی تكکارشناس شوراي تحصیالت رگزار می گردد و صورتجلسه نیز توسط ه بمربوطمشاور و داوران پایان نامه 

 ود.تنظیم می ش دانشكده

 ده مربوطهدانشكو وب سایت در تابلو اعالنات باید  شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكدهتاریخ برگزاري جلسات  -24

 .گرددبه طور مرتب اعالم 

 دانشکده: تکمیلی تحصیالت شورای ها در اعالم نتایج بررسی پروپوزال

رج مربوطه ددر صورتجلسه  ، نتیجه بررسیتحصیالت تكمیلی دانشكدهشوراي ها در  پس از طرح پروپوزال -25

 .می گردد

 ل است:ذیحالت  4به شرح  شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكدهنتیجه نهایی بررسی پروپوزال در  -26

 :پروپوزال مورد تصویب قرار نگرفت -حالت اول 

انشجو د )رد پروپوزال به طور کامل( قرار نگیرد شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكدهوزال مورد تایید چنانچه پروپ

 مورد بررسی قرارشوراي مذکور  وباره درد تا دنمایتدوین پروپوزال جدید مشاور  و با هماهنگی استادان راهنما باید

 د.گیر

 .مطرح شود شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكدهدر  دوبارهحات الزم اصالپس از انجام  پروپوزال -حالت دوم 

 : چنانچه پروپوزال با اصالحات مواجه شود

رطرف برا  شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكدهبا هماهنگی استادان راهنما و مشاور اصالحات مورد نظر دانشجو باید 

تحصیالت  اموربه  شوراي مذکوربعدي ات جهت طرح و بررسی مجدد در جلس را پروپوزال اصالح شدهو سپس 

 د. نمایتحویل دانشكده  تكمیلی

 .مورد تصویب قرار گیرد ناظرتایید  با حات الزماصالپس از انجام  پروپوزال -حالت سوم 

 : شودمشمول این بند چنانچه پروپوزال 

رطرف برا  شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكدهبا هماهنگی استادان راهنما و مشاور اصالحات مورد نظر  دانشجو باید

 .دانبرس ناظرو ، مشاور تایید اساتید راهنمابه را و سپس پروپوزال اصالح شده 

 شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكده مربوطه است.تعیین ناظر بر عهده  -27

 .مورد تصویب قرار گیرد زیر نظر استاد راهنما پیشنهاديحات اصالپس از انجام پروپوزال  -حالت چهارم 
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  شود مول این بندمش چنانچه پروپوزال 

رطرف برا  شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكدهبا هماهنگی استادان راهنما و مشاور اصالحات مورد نظر  دانشجو باید

 .دانبرس و مشاور به تایید اساتید راهنمارا و سپس پروپوزال اصالح شده 

نهایی به شوراي تحصیالت  تأیید، جهت شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكدهها پس از تایید در  پروپوزال -28

 و همچنین احكام اساتید راهنما و مشاور مجوزهاي الزم جهت شروع کار، أییدارسال و در صورت ت دانشگاهتكمیلی 

 .صادر می گردد از سوي شوراي مذکور

 : موارد خاص و تغییرات احتمالی 

نانچه چ و قبل از برگزاري جلسه دفاع، انشگاهدي تحصیالت تكمیلی در شورا عنواندر مرحله پس از تصویب  -29

 :دیرد می بایست بصورت زیر اعمال شوالزم باشد تغییراتی در عنوان پایان نامه یا اساتید راهنما و مشاور صورت پذ

/ ی فرم مربوطه که به تایید استاد، الزم است مراتب طباشدر جزئی در عنوان پایان نامه مد نظ ییراتچنانچه تغ -30

 درنهایی  تاییدپس از اعالم و تغییرات  به شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكده رسیده باشد مشاورراهنما و  اساتید

 .عنوان پروپوزال دانشجو منظور شوددر  دانشگاهشوراي تحصیالت تكمیلی 

د الزم است پـروپوزال جـدی ضمن ذکر علت تغییر عنوان ،دباین نامه بطـور اساسـی تغییر پایا عنوانچنانچه  -31

ساتید اتغییر در وضعیت  عدم صورتدر ، و دانشگاه شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكدهتنظیـم و پس از تاییـد در 

 د. وش غیه جدید براي دانشجو صادر، فقط ابالراهنما و مشاور

 است.تشخیص نوع تغییرات )جزئی یا اساسی( بر عهده شوراي تحصیالت تكمیلی دانشگاه  -32

 : ) فقط در موارد خاص( و داوران مشاور، تغییر استاد راهنما

از نظر  پایان نامهگان دایت کنندد مذکور به عنوان هافرمشاور و داوران ا، د راهنماتیااس ماحكاپس از صدور  -33

 اصط خدر شرایان پذیر نیست و كام این مسئولیت به افراد دیگر اساساً، امكان واگذاري دنمی شو اختهدانشگاه شن

برسد. لذا  گاهدانش دانشكده و بجایی با ارائه دالیل روشن و قابل دفاع به تایید شوراي تحصیالت تكمیلیاین جاباید 

تغییر نمایند )چه در صورت تغییر عنوان پایان نامه و چه در  یا داوران مشاور ،نچه الزم باشد اساتید راهنماچنا

میلی شوراي تحصیالت تكبه تاییـد یا داوران اور مش ،راهنمای استاد انصراف کتبم تغییر آن( می بایست صورت عد

شوراي ی فرم مربوطه از طـرف جدید ط یا داوران مشاور ،راهنماقت استاد رسیده و موافو دانشگاه  دانشكده

 در صورتی .شودتوسط شوراي تحصیالت تكمیلی دانشگاه صادر  ، تا احكام جدیداعالم تحصیالت تكمیلی دانشكده

ت و و)به علت مسافرت طوالنی یا فرصت مطالعاتی یا ف یا داوران مشاور ،راهنماکه به علت عدم دسترسی به استاد 

 كدهشوراي تحصیالت تكمیلی دانش ی می توان صورتجلسهبه جاي انصراف کتب، نباشد آنانمكـان اخذ انصراف از ...( ا

 .رار دادی استاد جـدید را نیز مالک عمل قو معرف یا داوران مشاور ،راهنمامبنی بر توضیح علت تغییر استاد را 

 

 گزارش پیشرفت پایان نامه:

استاد/ اساتید  تایید پس از ماه سه هررا  نامه پایان تحصیلی پیشرفت کتبی هاي گزارش دانشجو موظف است  -34

 تحصیالت تكمیلی دانشگاه ارائه نماید. اموربه مربوطه  آموزشی گروه مدیرمشاور و  راهنما،
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 صدور مجوز پس از ماه شش را حداکثر تا  خود  نامه پایان تحصیلی پیشرفت دانشجو موظف است سمینار  -35
، در گروه آموزشی مربوطه برگزار و گروه مشاور و مدیر راهنما،/ اساتید استاد تاییدشروع پروژه پایان نامه و پس از 

 تحصیالت تكمیلی دانشگاه ارائه نماید. اموره همراه گزارش کتبی به را ب صورتجلسه آن

 2)حداکثر نمره از نمره کل پایان نامه خواهدشد 5/0عدم ارائه هر مورد از گزارش یا سمینار منجر به کسر  -36

 .نمره(

 مسئولیت برگزاري جلسات سمینار گزارش شش ماهه با گرو آموزشی مربوطه است. -37

 فرآیند دفاع

 ماه است. 6فاصله بین تصویب پروپوزال و دفاع نهایی حداقل  -38

 پیش دفاع:

دانشجو موظف است تا قبل از جلسه پیش دفاع در سه جلسه پیش دفاع و دو جلسه دفاع شرکت نماید و  -39

 ارائه دهد.  دانشگاه تحصیالت تكمیلی امورگواهی آن را به 

با موافقت استاد/ اساتید راهنماي پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه قبل از جلسه دفاع باید جلسه پیش دفاع  -40

 برگزار گردد.

   جلسه پیش دفاع با حضور یك نفر از اساتید راهنما، یك نفر از اساتید مشاور و یك نفر از داوران رسمیت  -41

 می یابد.

د پایان نامه باید براي اساتی زیكییش دفاع  فایل الكترونیك یا فیقبل از برگزاري جلسه پ روز 10حداقل  -42

 راهنما، مشاور و داوران محترم ارسال گردد.

را ندارند به صورت کتبی اخذ پیش دفاع دانشجو موظف است نظرات اساتیدي که امكان حضور در جلسه  -43

 نماید.

اد راهنما در دفاع را تحت نظارت استپیش دانشجو موظف است اصالحات یا پیشنهادات داده شده در جلسه  -44

 گزارش پایان نامه لحاظ نماید.

موظف است صورتجلسه برگزاري پیش است و گروه گروه آموزشی مسئولیت برگزاري جلسه پیش دفاع با  -45

 ارسال نماید. دانشگاه تحصیالت تكمیلی اموردفاع را به همراه اصالحات پیشنهادي داوران به 

گروه آموزشی مربوطه و اساتید راهنما، مشاور و داور شوراي تحصیالت تكمیلی دانشگاه،  اموربا هماهنگی  -46

 به عهده دانشجو است. جلسات پیش دفاعجهت برگزاري 

 دفاع:

 است. و حداکثر یك ماه روز 7بین جلسه پیش دفاع و دفاع حداقل  فاصله -47

در مواقعی که اساتید راهنما دو نفر و دوم اجازه دفاع با اعالم رسمی استاد راهنماي پایان نامه )راهنماي اول  -48

 تكمیلی داده خواهد شد. تحصیالت  امورمبنی بر آمادگی دانشجو جهت دفاع از سوي باشند( 

 قابل تحصیالت تكمیلی تكمیلی توسط شوراي تحصیالت نماینده تعیین از روز پس 7 حداقل دفاع جلسه  -49
 است. برگزاري
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آموزشی  گروه پیشنهاد دانشگاه و به تكمیلی شوراي تحصیالت برعهده تكمیلی تحصیالت نماینده تعیین  :تبصره

 مربوطه است.
جلسه قبل از برگزاري  روز 10 ت تحت نظارت استاد راهنما حداقلدانشجو موظف است پس انجام اصالحا -50

مشاور  ید راهنما،را براي اساتهمراه با فرم اصالحات داوري )ویژه داوران( ی پایان نامه یا فیزیك دفاع فایل الكترونیك

 ارسال نماید.و داوران 

 روز قبل از برگزاري جلسه دفاع داوران باید نسبت به مطالعه و بررسی پایان نامه اقدام نمایند. 10در فاصله  -51

با اساتید راهنما، اساتید مشاور، داوران، نماینده جلسه دفاع پس از هماهنگی امور تحصیالت تكمیلی دانشگاه  -52

 تحصیالت تكمیلی دانشگاه برگزار خواهدشد.

 ع با حضور یك دوم از داورانتحصیالت تكمیلی امكان برگزاري جلسه دفا اموردر شرایط خاص با موافقت  -49

 وجود دارد.

 داوران  و نماینده تحصیالت تكمیلی رسمیت می یابد. د راهنما، مشاور،فاع با حضور اساتیجلسه د -50

بوده و مدیریت جلسه را نماینده تحصیالت تكمیلی در جلسه دفاع حق اظهارنظر داشته و صاحب رأي و نمره  -51

 .داشتخواهدبرعهده 

 باشد. می دقیقه 15 پاسخ و پرسش زمان و دقیقه 30 دفاع جلسه در دانشجو ارائه زمان حداکثر -52

 .رساند اتمام به را خود  التحصیلی فارغ امور دفاع جلسه از ماه 6 گذشت از پس حداکثر است موظف دانشجو -53
شوراي تحصیالت این شیوه نامه نیامده است مواردي که در  مرجع رسیدگی و تصمیم گیري در خصوص -54

  تكمیلی دانشگاه است.

 :دانشگاه تکمیلی تحصیالت امور وظایف

  دفاع اجازه صدور از قبل بررسی و تأیید گواهی هاي الزم 
 دفاع اجازه صدور از قبل پیشنهادي طرح با نامه پایان مطابقت 
 دفاع جلسه برگزاري مدیریت 
 محرمانه صورت به مشاور و راهنما اساتید داور، نمرات میانگین اخذ و آوري جمع  
 است گرفته تعلق نمره آنها به داوران هیات نظر با کهسابمیت و پذیرش مقاالت مستخرج از پایان نامه  تایید 

 .نامه پایان ارزشیابی فرم آن به  پیوست و
  :پایان از ارزشیابی فرم پیوست به باید است گرفته تعلق نمره آنها به داوران هیات نظر با که مقاالتیتبصره 

 اساتید دانشجو، شامل حداکثر باید مقاالت این نویسندگان .گردد ارسال دانشگاه تكمیلی تحصیالت امور به نامه

 .شد نخواهد پذیرفته مازاد اسامی داراي مقاالت. باشند مشاور و راهنما

 نامه پایان از دفاع صورتجلسه تنظیم  . 

 اصالحات انجام با نهایی نمره ثبت و مشاور و راهنما اساتید تایید از پس شده انجام اصالحات تایید  
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 با  تكمیلی تحصیالت امور ننماید، اقدام اصالحات انجام به نسبت دفاع از ماه یك مدت طی دانشجو چنانچه

 نمود. اعالم خواهد دانشگاه امور آموزشی به را اصالحات انجام بدون نهایی نمره کسر یك نمره، 


