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خالصه مراحل تصویب ،اجرا و دفاع از پایاننامه در مركز تحصيالت تكميلي (مرحله پژوهشي)

روند انتخاب استاد راهنما و موضوع پروپوزال تا دفاع نهايي از پايان نامه به شرح ذيل مي باشد:
انتخاب استاد راهنما :

شرایط استاد راهنما
 استاد راهنما به تقاضاي دانشجو ،موافقت کتبي استاد ،تصويب گروه و تأييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده تعيين
مي گردد.
 استاد/اساتيد راهنما بايد عضو هيأت علمي (حداقل مرتبه استادياري) دانشگاه بوده و حداقل سه سال سابقه تدريس يا
تحقيق در دوره کارشناسي ارشد را داشته باشد.
 به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده يک يا دو نفر از اعضاي هيأت علمي يا صاحبنظران
و محققان برجسته ،مرتبط با موضوع پاياننامه ميتوانند به عنوان استاد مشاور تعيين ميشوند.
سقف تعداد پایاننامههای دوره كارشناسي ارشد :

تعداد پاياننامههايي که هر استاد راهنما ميتواند همزمان هدايت آنها را بر عهده داشته باشد:
الف -دو پاياننامه دکتري تخصصي
ب -يک پاياننامه دکتري تخصصي و سه پاياننامه کارشناسي ارشد
ج -در شرايط استثنايي تصميمگيري درخصوص هدايت همزمان پاياننامهها بيش از هر يک از موارد بند الف و ب بر عهده
شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده و با توجه به توانايي علمي عضو هيأت علمي و رعايت عدالت ميباشد.
انتخاب موضوع پایان نامه (پروپوزال):
 -1موضوع پروپوزال توسط دانشجو و به تاييد استاد راهنما انتخاب شده به گروه آموزشي مربوطه اعالم مي شود.
تذكر مهم:
 توصيه مي شود دانشجويان قبل از تدوين پروپوزال با مراجعه به معاونت پژوهشي دانشکده از تکراري نبودن موضوع
و خالي بودن ظرفيت پاياننامههاي اساتيد راهنما اطمينان حاصل نمايند.
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 -2اخذ فرم پروپوزال پاياننامه از مرکز تحصيالت تکميلي پرديس بين الملل.
 -3دانشجو فرم پيشنهاد موضوع پاياننامه را با نظر اساتيد راهنما و مشاور تنظيم نموده و براي بررسي و تصويب در شوراي
پژوهشي ،به مدير گروه ارائه نمايد.
تصویب پروپوزال:

 طرح و تدوين پروپوزال توسط دانشجو با همکاري استاد راهنما ،و تأييد آن توسط شوراي ذيربط و ارائه به معاونت
پژوهشي جهت تصويب در شوراي پژوهشي /تحصيالت تکميلي دانشکده يا مراکز تحقيقاتي مصوب براي
اختصاص اعتبارات پژوهشي.
 اعالم تصويب موضوع پاياننامه توسط معاونت پژوهشي به مرکز تحصيالت تکميلي.
 -4ارائه يک نسخه از پروپوزال تأييد شده و نامه تصويب پروپوزال به مرکز تحصيالت تکميلي.
تبصره:
 حداقل  6ماه پس از تصويب پروپوزال ،دانشجو مي تواند از پايان نامه خود دفاع کند.
اجرای پایان نامه:
 -1دانشجوي کارشناسي ارشد موظف است اجراي پاياننامه خود را طبق زمانبندي مشخص مطابق با جدول زمانبندي
مراحل اجراي طرح ثبتشده در پروپوزال انجام دهد و از هرگونه اتالف زمان و در نتيجه افزايش زمان تحصيل جلوگيري به
عمل آورد.
 -2دانشجو موظف است هر  3ماه يکبار گزارشهاي دورهاي را به استاد راهنما و دانشکده ارائه نمايد.
نظارت بر مراحل اجرای پایان نامه:
 -1پيگيري روند پيشرفت تحقيقات موضوع پاياننامه توسط معاون پژوهشي دانشکده/مرکز تحصيالت تکميلي و درخواست
گزارش پيشرفت کار از استاد راهنما و دانشجو.
در زمان تحصيل دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد ،واحد آموزش مرکز تحصيالت تکميلي ضمن انجام امور آموزشي دانشجويان،
بر مراحل ثبت پروپوزال تا دفاع از پايان نامه نظارت دقيق خواهد داشت .در طول مدت تحصيل دانشجو اين واحد با استفاده از
راههاي ارتباطي مختلف از قبيل تماس مستقيم با دانشجو ،ارسال ايميل براي دانشجو ،ارسال ليست براي مديران گروهها و
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اطالع به رياست و معاونت آموزشي پرديس بين الملل ،دانشجو را از وضعيت پروپوزال خود آگاه کرده و اخطارهاي الزم را خواهد
داد .بديهي است در صورت عدم توجه دانشجو و عبور از حداکثر زمان تحصيل ،دانشجو از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.
نحوه برگزاری جلسه دفاع و ارزشيابي پایان نامه:

 -1تأييد قابل دفاع بودن پاياننامه توسط استاد راهنما و اعالم آن طي نامهاي به معاونت پژوهشي دانشکده و مرکز تحصيالت
تکميلي.
تبصره :1در اين مرحله پاياننامه تايپ شدهاي که صحافي دائم نشده است بايد مورد تاييد استاد راهنما قرار گيرد .استاد
راهنما پس از تأييد:
الف :نحوه نگارش پاياننامه طبق دستورالعمل نگارش و تنظيم پاياننامه
ب :کيفيت علمي و صحت مطالب پاياننامه
ج :ارائه مقاله تهيه شده از پاياننامه
مراتب قابل دفاع بودن پاياننامه را به مدير گروه و مرکز تحصيالت تکميلي اعالم مينمايد.
 -2اخذ مجوز دفاع از پاياننامه از حوزه آموزش و ارائه به معاونت پژوهشي
 -3ارائه اصل پايان نامه و نامه پذیرش مقاله در مجالت معتبر (درج نام پردیس بينالملل در تمامي مقاالت
جهت حفظ حقوق معنوی پردیس ضروری است).
تذكر :دو نمره از بيست نمره پاياننامه دانشجويان کارشناسي ارشد به مقاله اختصاص دارد که با نظر شوراي گروه تخصصي بر
اساس نوع و درجه مجالت اختصاص مييابد .در صورت عدم ارائه مقاله قبل از دفاع ،ارزيابي پاياننامه دانشجو از نظر کيفي
حداکثر ،بسيار خوب و از نظر کمي ،حداکثر نمره  11ارزيابي خواهد شد.
 -4انتخاب داوران بر اساس آييننامه
اعضاء كميته داوران
 استاد/اساتيد راهنما (و استاد يا اساتيد مشاور در صورت وجود)
 نماينده شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده
 مدير گروه آموزشي مرتبط با پاياننامه يا نماينده ايشان
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 دو نفر از اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان داخل و خارج از دانشگاه به عنوان ناظر با حق رأي به پيشنهاد
گروه و تأييد شوراي تحصيالت تکميلي
 -5ارائه فرم آمادگي دفاع از پايان نامه با امضاي مدير گروه به مرکز تحصيالت تکميلي
 -6تعيين تاريخ دفاع از پاياننامه و هماهنگي با مرکز تحصيالت تکميلي پرديس بين الملل
 -7صدور دعوت نامه هاي اساتيد راهنما ،مشاور و داور توسط مرکز تحصيالت تکميلي پرديس بين الملل
 -8برگزاري جلسه دفاع با حضور داوران و دفاع از پاياننامه توسط دانشجو
 -1اعالم نمره توسط داوران در فرمهاي ارزشيابي
 -11اعمال اصالحات مورد لزوم توسط دانشجو ،حداکثر ظرف مدت  11روز و اخذ تأييديه مجدد از داور مربوطه و استاد راهنما
و تحويل نسخه نهايي پاياننامه به مرکز تحصيالت تکميلي پرديس.
 -11اعالم نمره نهايي پاياننامه توسط مدير گروه /رئيس شوراي تحصيالت تکميلي به آموزش دانشکده و مرکز تحصيالت
تکميلي پرديس.
 -12تحويل  2نسخه پاياننامه صحافي شده به همراه فايل  Wordو  PDFبه کتابخانه و اساتيد.
 -13ارائه  1نسخه از پايان نامه صحافي شده به همراه مقاله پذيرش شده با درج نام پرديس بين الملل به عنوان affiliation
اول مقاله به مرکز تحصيالت تکميلي پرديس بين الملل.
نحوه نمره گذاری و ارزشيابي پایان نامه كارشناسي ارشد:

ارزشيابي پایاننامه
تبصره :درصورتي که پاياننامه ،از نظر هيأت داوران ،غير قابل قبول تشخيص داده شود ،دانشجو ميتواند در مدتي که از حداکثر
مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نکند ،پاياننامه خود را کامل و بار ديگر در زماني که هيأت داوران تعيين ميکنند از آن دفاع نمايد.
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رتبه

نمره

عالي

18/5-21

بسيار خوب

17-18/41

خوب

15/5-16/11

قابل قبول

14-15/41

غيرقابل قبول

کمتر از 14

تبصره  :1نمره پاياننامه در ميانگين کل نمرات دانشجو محاسبه ميشود.
تبصره :2کسب درجه عالي به شرطي ميباشد که دانشجو ،نويسنده مقالهاي از موضوع پاياننامه در مجالت معتبر علمي
پژوهشي خارجي و يا گروه يک ايندکس شده داخلي بر اساس تقسيمبندي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع باشد.

تماس با ما:
خانم كشتكار ،كارشناس امور پژوهشي
پست الكترونيك (z-keshtkar@farabi.tums.ac.ir :)E-mail
تلفن112-99339113 :
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بازگشت به صفحه نخست

