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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  ژوهشكده علوم شناختيپ

  كارشناسي ارشددستور العمل مراحل اجرائي دوره 
  

  مراحل آموزشي الف)
 .آئين نامه) 15نيمسال تحصيلي است (ماده  4سال مشتمل بر  2طول مدت دوره  -1

گـروه آموزشـي و   : در موارد استثنايي افزايش طـول مـدت دوره بـا تشـخيص     1تبصره 
 2مجاز است. در هر صـورت مـدت دوره نبايـد از     پژوهشكدهحصيالت تكميلي شوراي ت

  سال و نيم تجاوز نمايد.
: دانشجو مي بايست تا زمان فراغت از تحصيل در هر نيمسال ثبـت نـام كنـد.    2تبصره 

  عدم ثبت نام دانشجو در هر ترم به منزله انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد. 
واحـد اسـت    32و حداكثر  28ره كارشناسي ارشد حداقل تعداد واحدهاي دو: 3تبصره 
 .آئين نامه) 25(ماده 

تعداد واحد هاي درسي را كه دانشجو بايد در هر نيمسال تحصـيلي در ايـن دوره اخـذ     -2
 .آئين نامه) 7(ماده  است 12و حداكثر  8نمايد حداقل 

از قابـل  واحد با احتساب دروس پـيش نيـ   16: تعداد واحدهاي درسي تا سقف 3تبصره 
  افزايش است.

جبراني، دروسي است كه دانشجو به سبب عـدم تجـانس    –دروس پيش نياز  :1تعريف 
مدرك دوره كارشناسي با دوره كارشناسي ارشد ملـزم بـه گذرانـدن اسـت (و دانشـجو      

  مكلف به پرداخت هزينه مربوط به آن مي باشد)
گـروه صـرفاً بـراي     كمبود، دروسي است كه به تشـخيص  –دروس پيش نياز  :2تعريف 

  دانشجويان به عنوان شرط ضروري گذراندن دروس اصلي تعيين مي شود.
 12حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره يا پيش نياز (جبراني و كمبـود)   -3

 است.

  ب) مراحل تصويب طرح (پايان نامه )
نامـه  آئين نامه كارشناسي ارشد مصوب شوراي عـالي بر  17دانشجويان طبق ماده 

ريزي بايستي پس از نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سـوم موضـوع خـود را    
  انتخاب و به دنبال آن مراحل تصويب طرح را به پايان رسانند.
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آمــوزش  دفتــر دانشــجويان كارشناســي ارشــد از "پروپــوزال "دريافــت نمونــه فــرم  -1
نمـا و اسـتاد   فرم  پروپوزال مي بايسـت تحـت نظـارت اسـتاد راه    تنظيم  . پژوهشكده

 مشاور تنظيم شود.

استاد راهنما در دوره كارشناسي ارشد به پيشنهاد دانشجو و با موافقت يكي از اعضاي  -2
 تعيين مي شود. مدير گروههيات علمي با مرتبه حداقل استادياري و تأييد 

 استاد راهنما مي بايست تا قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي دانشجو انتخاب گردد. -3

و ارائـه   استاد انتخاب استاد راهنما خارج از گروه منوط به موافقت كتبي -4تبصره 
 گروه است.مدير آن به 

استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما پـس از تأييـد شـوراي گـروه از اعضـاي هيـأت        -4
 علمي داخل يا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب مي شود.

قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي، دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و  -5
موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد يا استادان راهنما و تأييد گروه مربوط انتخـاب  

 نمايد. 

روز قبـل   10ارائه طرح اوليه كه به تاييد استاد راهنما و مشاور رسيده بايستي حداقل  -6
 از تاريخ  جلسه دفاع به گروه ارائه گردد.

اد راهنما طبق زمان تعيين شده در جلسه گـروه جهـت دفـاع از    حضور دانشجو و است -7
 طرح اوليه ضروري است.

رفع نقاط ضعف و اشكاالت طرح اوليه توسط دانشجو (بنا بر تشخيص گـروه و ميـزان    -8
اشكاالت طرح اوليه، يا دانشجو ملزم به حضور مجدد در جلسه گروه و دفاع مجـدد از  

د راهنما پس از تصويب كليـات طـرح بـه رفـع     طرح خود مي باشد و يا با نظارت استا
 اشكاالت مي پردازد)

ز زمان تصويب طـرح تـا زمـان دفـاع چنانچـه حسـب       : الزم به ذكر است ا5تبصره 
ضرورت، تغيير در پايان نامه ايجاد شود كه منجر بـه تغييـر در عنـوان پايـان نامـه      
گردد ضروري است مجدداً مراتب به صورت مكتوب ضمن ارائه دالئل تـوجيهي بـه   

  گروه منعكس گردد.
ع در سايت دانشجو موظف است پس از تصويب طرح نسبت به ثبت موضو :6تبصره

(www.irandoc.ac.ir) آمـوزش   دفتر اقدام و كد رهگيري آن را جهت تاييد به
  پژوهشكده ارائه نمايد.

دانشجو تا زماني كه از پايان نامه خود دفاع نكرده است، موظف به انتخاب واحد پايان  -9
 نامه و ثبت نام در هر نيمسال تحصيلي مي باشد. عدم ثبت نام در زمان مقرر به منزله

 انصراف دانشجو از تحصيل است.

دانشجويان موظفند حداقل در يك نوبت و با فاصله يك نيمسال قبل از دفـاع يـك    -10
گزارش از مراحل پيشرفت تحقيق خود را زير نظر استاد راهنما به گروه ارائـه نماينـد.   
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دانشجو در آن متقاضي دفاع است، منوط به وصول اعتبار ثبت نام در نيمسال آخر كه 
 مي باشد.آموزش پژوهشكده  دفتر ديه ارائه اين گزارش از گروه بهيتأي

زبـان فارسـي و    دو زبـان  بهآن مي بايست چكيده و پايان نامه بايد به زبان فارسي  -11
 مطابق با معيار پژوهشكده تهيه شود.و انگليسي 

دانشجو موظف است حداقل يك ماه قبل از اتمام سنوات تحصيلي و نيـز يـك مـاه     -12
يخ دفاع پايان نامه خود را كه به تأييد استاد راهنما رسيده است بـراي طـي   قبل از تار

  مراحل دفاع به گروه آموزشي تحويل دهد.
  

  برگزاري جلسه دفاع و ارزيابي پايان نامه    )ج
دانشجو موظف است در اين جلسه گزارشي از كار تحقيقاتي پايان نامه خـود را   -1

  ارائه و از آن دفاع كند.
اسـت.   رياسـت پژوهشـكده  اع منوط به صدور مجوز از سوي برگزاري جلسه دف -2

درخواست صدور مجوز از طرف واحد بايستي حـداقل دو هفتـه قبـل از اتمـام     
  گردد. سالسنوات تحصيلي و برگزاري جلسه دفاع دانشجو ار

نمره پايان نامه در آخرين نيمسـال تحصـيلي در كارنامـه ثبـت و در محاسـبه       -3
  ميانگين كل منظور خواهد شد.

  نمره پايان نامه   20 نمره از 2نحوه محاسبه  -7تبصره
چاپ يك مقاله مستخرج از پايان نامه در  و يا ذيرشپنمره پايان نامه به  20نمره از  2

اختصاص دارد و  مورد تائيد وزارت علوم و يا بهداشت درمان پژوهشي - مجالت معتبر علمي
   ه ارائه آن اقدام نمايد.نسبت بدانشجو مي تواند تا شش ماه  از تارخ دفاع 

  
 .در موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد محروم مي شود د)

در دو نيمسـال و مشـروطي در دو نيمسـال    14كسب ميانگين نمرات كمتـر از   -1
  تحصيلي.

 10در پايان دوره (با رعايت تبصره ماده  14كسب ميانگين كل نمرات كمتر از  -2
  آئين نامه)

آئـين   20براي پايان نامه (با رعايت تبصره ماده  "غير قابل قبول"درجه كسب  -3
  نامه)

دسـتور العمـل    2مـاده   3نام نويسي نكردن در زمـان مقـرر (موضـوع تبصـره      -4
  اجرايي) 

  آئين نامه). 15عدم اتمام دوره در مدت مجاز تحصيل ( با رعايت تبصره ماده  -5
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  :پايان تحصيالت موقت مهنا: مراحل تسويه حساب و دريافت گواهيه 

فرم اصالحات  دانشجو پس از دفاع از پايان نامه خود بايستي نسبت به اخذ تاييديه -1
نامـه كـه بـه تاييـد     داوران و فرم مربوطه را همراه با يك جلد پايـان  توسط هيئت 

استاد محترم راهنما رسيده باشد به انضمام چهار قاب ديسك فشرده پايان نامـه بـا   
  به آموزش اقدام نمايد. Wordو  Pdfفرمت 

بـه دريافـت فـرم تسـويه از     پس از تحويل جلد پايان نامه و مدارك نسبت دانشجو  -2
آمـوزش  دفتر اموزش جهت تكميل بخش هاي مختلف و بازگردانـدن آن بـه دفتـر    

  .اقدام نمايد
دانشجو حـداكثر يـك مـاه پـس از تحويـل فـرم       پايان تحصيالت موقت  نامهگواهي -3

  پايان نامه به آموزش آماده تحويل مي باشد. تسويه حساب و جلد
++++  


