باسمه تعالی

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

شيوهنامة اجرايي پاياننامة دورة کارشناسيارشد دانشگاه اصفهان
مقدمه
فرايندهایاجراييبخشپژوهشيدورةکارشناسيارشد دردانشگاه

بهمنظورايجادهمسوييووحدترويه حداکثری درباب 

ارشدابالغشده ازوزارتعتف،موضوعنامة شماره 1/242161مورخ


نامةآموزشيدورةکارشناسي

اصفهانوبااستنادبهآيين
اينشيوهنامهمشتملبرمراحلانتخاباستادراهنماومشاور،مراحلتصويب

حاضرتدوينميشود.

شيوهنامة 
  2936/8/21
موضوع پاياننامة کارشناسيارشد ،ضوابط اجرايي پاياننامة کارشناسي ارشد ،فرايندها و مراحل دفاع و پس از دفاع است.
هایاساسيماهيترشتهها،


تفاوت
شورایتخصصيپژوهشوفناوریدانشگاهسعيبرآنداشتهاستتاضمندرنظرگرفتن
همسويي مناسبي در فرايندهای ذکرشده ايجاد کند .تدوين و اجرای اين شيوهنامه بخشي از برنامة کيفيتبخشي به
کارشناسيارشداست.

نامههای
پايان 

ماده  -1مراحل تعيين استادان راهنما و مشاور
.1-1

استاد راهنما ترجيحاً تا پايان نيمسال اول و حداکثر تا پايان اسفندماه از بين اعضای هيئتعلمي گروه /دانشکده/
ددانشجووتأييدگروهانتخابميشود(کاربرگشمارةيک).

دانشگاهبهپيشنها

تبصره .1استاد(ان)راهنمابايددارایمدرکدکتریتخصصيباحداقلمرتبهاستادياریباشد.
تبصره  .2استادراهنمایاولبايدازنظرشورایتعيينظرفيتدانشگاهوسايرمبادینظارتيدانشگاه،ظرفيتمجازپذيرش
دانشجورادرآندورهداشتهباشد.
 .2-1درمواردیکهبهپيشنهاداستادراهنمایاول،همکاریاستادراهنمایدومضروریتشخيصدادهشود،باتأييدگروه
ميشود.
آموزشياستادراهنمایدومانتخاب 
تبصره  .3همکاری اعضای هيئتعلمي ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراکز پژوهشي تأييدشدة وزارتين و
دانشگاههایبرترخارجيکهسابقةعلميدرخشانومقبوليداشتهباشند،بهعنواناستاد راهنماي دومباتأييدگروهو

دانشکدهمربوطبالمانعاست.
پاياننامهدردانشکدهامکانپذيراست.
اضافهشدناستادراهنمایدومتاقبلازتصويبپيشنهادية 
تبصره  .4
درصورتضرورتومطابقباشيوهنامةمربوط (پيوست ،)2حداکثر دواستادمشاورباپيشنهاداستادراهنماو تأييد

.3-1
گروهودانشکدهبهگروهراهنمايياضافهميشوند.
تبصره  .5اضافهنمودناستادمشاوربادرخواستکتبياستادراهنمایاولوتأييدشورایپژوهشيگروهودانشکدهحداکثرتا
سهماهپسازدفاعازپيشنهاديهپاياننامهامکانپذيراست.
يشدهدرصورتتأييدکتبي استادراهنمایاولومشاوروتأييدشورایپژوهشيگروهو
تبصره  .6حذف استادمشاورمعرف 
بهگروهامکانپذيراست.

پاياننامه
دانشکدهحداکثرتاسهماهقبلازتحويلنسخةنهايي 

ماده  -2مراحل تصويب موضوع پاياننامه
بهواسطة استادراهنمایخود
موضوعپاياننامهراحداکثرتاشروعنيمسالسوم 

تکميلشدة 

دانشجوبايدپيشنهادية 
برایتصويبدرگروه،بهمدير/معاونپژوهشيوتحصيالتتکميليگروهارائهدهد(مطابقشيوةمصوبدانشکده).

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

پاياننامهدانشجورابرای بررسيوداوریدرشورایتحصيالت
معاونپژوهشيوتحصيالتتکميليگروهپيشنهادية  
تکميليگروهمطرحميکند.

نامةارائهشدهدرجلسة شورایتحصيالتتکميلي

نجامشدن داوریدرگروهودرصورتتأييدپيشنهادية پايان
  .3 -2باا 
صورتجلسه گروه را به همراه پيشنهادية تکميلشده برای تصويب

گروه ،معاون پژوهشي و تحصيالت تکميلي گروه ،
تحصيالتتکميليدانشکدهارسالميکند.

نهاييبهشورایپژوهشيو
 .4 -2در صورت تصويب پيشنهاديه در شورای پژوهشي و تحصيالت تکميلي دانشکده ،نسخة الکترونيکي پيشنهادية
هایآشناييباپايگاههایاطالعاتي

تصويبشده(درقالب)PDFبههمراهمدارکالزم(ازجملهگواهيشرکتدرکارگاه

و اخالق پژوهش) به مدير امور پژوهشي دانشگاه ارسال ميشود .زمان شروع دورة پژوهشي دانشجو تاريخ تصويب
پيشنهاديهدردانشکدهاست.
.5-2برایثبتنامدرنيمسالچهارمبايدمشخصاتپاياننامهدرسامانةگلستانتکميلشدهباشد.
صورتيکهميزانتغييراتکمتراز12

رسيميشود:الف)در

تبصره  .7درخواستتغييردرمحتوایپشنهاديهدردوحالتبر
تعريفشدهباشد.اعمالاينتغييراتمنوطبهتأييدگروهودانشکدةمربوطاست


درصداهدافومراحلاجراييازپيش
ودرصورتي کهزماندرخواستحداکثرسهماهبعدازتصويبپيشنهاديهاوليهباشد،بالمانعاست.ب)درصورتيکه
تعريفشدهباشد ،فرايندداوریوتأييدپيشنهاديه


درصداهدافومراحلاجراييازپيش
ميزانتغييراتبيشتراز 12
مدّنظر مجدداً بايد در گروه و دانشکده مربوط انجام شود و صرف نظر از تاريخ ارائة درخواست ،دفاع دانشجو يک
ميافتد.
نيمسالبهتعويق 
ماده  -3فرايند و مراحل دفاع از پاياننامة کارشناسيارشد
کارشناسيارشدبايدبهزبانفارسيوبراساسآخرينويرايشراهنماینگارشدانشگاهاصفهانباشد.

نگارشپاياننامة

.1-3
پاياننامهرابهزبانرشتةتخصصيخود
زبانهایخارجيازاينقاعدهمستثنياستودانشجومجازاست 
دانشکدة 
بنويسد.
نامههایابالغيوزارت
اساسآيين 

کارشناسيارشدبايددرمحدودةزمانيمجازآموزشي-پژوهشي(بر

دفاعازپاياننامة

.2-3
متبوع)صورتگيرد.
کارشناسيارشدششماهبعدازتصويبپيشنهاديهاست.

درخواستدفاعازپاياننامة

 .3-3حداقلزمانالزمبرایارائة
نامهبهاستادراهنما،اعالمميکند(کاربرگ


ازپايان
 .4-3دانشجوآمادگيخودرابرایدفاعازپاياننامهباتحويلسهنسخه
شمارة.)1
تطبيقدادن آنبامحتوایپيشنهادية اوليه،درخواستخودرا

استادراهنماپسازتأييدمحتوایپاياننامة دانشجوو

.5-3
زماندفاعپاياننامهبههمراهدونسخهازپاياننامه(يکنسخهبرای

مبنيبرانجاممراحلالزموتعيينمحدودة 
بهشورایپژوهشيوتحصيالتتکميليگروهارائهميکند

داورداخلگروهويکنسخهبرایداورخارجازگروه)
(کاربرگشمارة.)1
 .6-3مدير  /معاون پژوهشي و تحصيالت تکميلي گروه درخواست دفاع را در شورای گروه/شورای پژوهشي و تحصيالت
تکميليگروهمطرحميکندودرصورتتأييددرصورتجلسهمحدودةزمانپيشنهادیدفاعهمراهبافهرستداوران

داخل گروه و خارج از گروه را بههمراه دو نسخه پاياننامه حداقل  22روز قبل از محدودة زماني پيشنهادی به
معاونتپژوهشيوتحصيالتتکميليدانشکدهارسالميکند(کاربرگشمارة.)1
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تبصره  :8همراهبامدارکارسالي،مجوزآموزشيصادرشده ازسویکارشناسگروهنيزبهمعاونتپژوهشيوتحصيالت
تکميليدانشکدهارسالميشود .



 .7-3باتأييدکليةمدارکومستنداتارساليدفاع،معاونتپژوهشيوتحصيالتتکميليدانشکده،ناظر/نمايندةتحصيالت
راتعيينميکند.

تکميلي
 .8-3دانشکده/گروهمربوط بايد حداقلده روزپيش ازتاريخدفاعنسبتبهارسالدعوتنامةرسميبههمراهنسخة نهايي
پاياننامهبرایداورانداخلوخارجازگروهاقدامکند.

دفاعخودرادرمحلهای

تبصره :9دانشجوملزماستحداقليکهفتهپيشازبرگزاریجلسةرسميدفاع،اطالعيةجلسة
اطالعرسانيالزمراانجامدهد (کاربرگ
مناسبنصب کند.دانشکده/گروهمربوط نيز بايددر سايتدانشکده/گروه 
شمارة.)9
 .9-3جلسة دفاع از پاياننامه به صورت عمومي با حضور اعضای هيئت داوران و ساير عالقهمندان (دانشجويان ،اعضای
نامهباحضورافرادعالقهمندوهيئت

پرسشوپاسخجلسةدفاعپايان

برگزارميشود.بخش

هيئتعلميومتخصصان)

ادامهمييابد.

داوران
تبصره :11جلسةدفاعباحضورناظر/نمايندهتحصيالتتکميليدانشکده،استادراهنمایاولوداورانداخلگروهوخارجاز
گروهرسميتپيداميکند.
ششماهةاستادراهنما،جانشيناستادراهنماميتوانددرجلسة دفاع

تبصره  :11صرفاًدرزمانمأموريتفرصتمطالعاتي
شرکتکند.
ازاعضایهيئتعلميدانشگاههاومؤسساتپژوهشيزيرمجموعة وزارتينانتخاب

ميتواند 
تبصره  : 12داورخارجازگروه  
شود.
 .11-3درپايانجلسةدفاع،هيئتداوراندرحضورناظر/نمايندةتحصيالتتکميليوبهصورتمحرمانهکاربرگشمارة2را
نهاييپاياننامهازميانگيننمراتاعضایهيئتداوران-با

درجميکنند.نمرة

تکميلونمرةدانشجورادرکاربرگ
هدستميآيد و

احتسابفقطيکنمرهبرایاستادانراهنماو مشاور(ميانگيننمرة استادانراهنماومشاور)ب
ارشدوزارتمتبوعتعيينميشود.


هایکارشناسي
درجةآنبراساسآيين 
نامه

کهپاياننامهازمنظرهيئتداورانصالحيتدفاعنداشتهباشد،بارعايتسقفمجازسنواتتحصيلي،يک

 .11-3درصورتي
ازپاياننامة خود

شودتاپسازتکميلپاياننامهوبرطرفکردنايرادها مجدداً 


تدادهمي
نيمسالبهدانشجوفرص
ميشود.
موفقنشدندانشجودراينمرحله،تنهاگواهيگذراندنواحدهابهدانشجواعطا 
دفاعکند.درصورت 
نامههایآموزشيدانشگاهوبارعايتمقرراتوقوانينجاریوزارتمتبوع
ين 
تبصره :13تمديدزمانمجازتحصيلمطابقآي 
انجامميشود.


ماده  -4اقدامات پس از دفاع از پاياننامه
 .1-4درصورتنيازبه انجام اصالحاتدرپاياننامه،دانشجوموظفاستحداکثرطي 62روز اصالحاتپيشنهادیهيئت
پاياننامهتوسط
پذيرفتهنشدن  

بهمنزلة 
مشخصشده  

انجامندادن اصالحاتدرمحدودةزماني 
داورانراانجامدهد .
هيئتداوراناستوناظر/نمايندهتحصيالتتکميليموظفاستمردودیپاياننامةدانشجورابهمعاونپژوهشيو
مشخصشدهدرمحدودةسهماهفرصتتسويهحسابدانشجو

تحصيالتتکميليدانشکدهاعالمکند.درضمنزمان
باادارهآموزشاست.
3

معاونت پژوهش و فناوري
مديريت امور پژوهشي

 .2-4کليةاصالحاتبايدبهتأييداستادراهنماوداورانداخلوخارجبرسد.داورخارجازگروهمجازاستانجاماصالحاترا
بهاستادتأييدشدةخودازجمعهيئتداورانواگذارکند(کاربرگشماره.)7

 .3-4ناظر/نمايندةتحصيالتتکميليبايدکليةمدارکمربوطبهدفاعراسريعاًبعدازانجاماصالحاتبهمعاونپژوهشيو
کاربرگهایشماره.)8-6

تحصيالتتکميليدانشکدهتحويلدهد(
حسابپژوهشيبراساسآخرينشيوهنامة مصوبشورایتخصصي


نامهوتسويه
 .4-4نگارشوتحويلنسخة نهاييپايان
پژوهشوفناوریدانشگاه/دانشکدهصورتميگيرد.

ماده :5

اينآييننامهدرپنجمادهوسيزدهتبصرهدرتاريخ 2934/1/17درشورایتخصصيپژوهشوفناوریدانشگاهبهتصويب

بهبعدالزماالجراست.

رسيدوبرایدانشجويانورودیسال2936

