آیین نامه پایان نامه
دانشجویان کارشناسی ارشد شعبه بین الملل
مقدمه:
آيين نامه پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد شعبه بين الملل به منظور هدايت دانشجويان در تهيه ،تدوين ،بررسي و
تصويب پايان نامه هاي آنان براي يکسان سازي فرآيندهاي مربوط تنظيم شده است .در ادامه اين آيين نامه ،شوراي
پژوهشي و تحصيالت تکميلي شعبه بين الملل به اختصار شورا ذکر خواهد شد.
ماده  :1انتخاب و ثبت موضوع پایان نامه
 :1-1گذراندن واحد پايان نامه آخرين مرحله دوره کارشناسي ارشد مي باشد که دانشجو موظف است زير نظر يک استاد
يا اساتيد راهنما به امر تحقيق بپردازد.
 :2-1دانشجو موظف است قبل از اتمام نيم سال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را به گروه مربوطه تحويل نمايد.
تبصره :گروه مربوطه در شعبه بين الملل عبارت است از حداقل دو نفر از اعضاي هيئت علمي رشته مربوطه به
عالوه نماينده شورا که از طرف رياست شعبه و با حکم ايشان انتخاب ميشوند.
 :3-1گروه مربوطه موظف است در اسرع وقت با تشکيل جلسه موضوع پايان نامه دانشجو را مطرح و در صورت تاييد
آن
را جهت تاييد نهايي به شورا ارسال نمايد.
 :4-1در صورت عدم تاييد موضوع ،گروه بايد موضوع را با ذکر داليل عدم تاييد کتبا" در اسرع وقت به دانشجو اعالم
نمايد تا نسبت به ارائه موضوع جديد اقدام نمايد.
 :5-1موضوع پايان نامه پس از تاييد شورا قطعيت پيدا مي کند.
:6-1کليه مراحل و روند تاييد قطعي موضوع پايان نامه قبل از شروع ترم تحصيلي چهارم بايستي به اتمام رسيده باشد.
تبصره :1هرگونه تاخير يا تمديد مشمول مقررات آموزشي و تحصيالت تکميلي شعبه بين الملل خواهد بود.
تبصره :2در موارد خاص که شعبه بين الملل تشخيص دهد تمام روند تاييد موضوع پايان نامه توسط شورا انجام
مي گيرد.
تبصره :3دانشجو مي بايست قبل از دفاع پايان نامه در حد سنوات تحصيلي مجاز هر ترم اقدام به ثبت نام و انتخاب
واحد پايان نامه بنمايد.

ماده  :2استاد راهنما و مشاور
 :1-2دانشجو موظف است استاد راهنماي خود در رشته مربوط با موضوع پايان نامه را از بين اعضاي هيئت علمي
دانشگاه حداقل با مرتبه استادياري انتخاب و کتبا" جهت تاييد به شورا اعالم نمايد.
تبصره :1در رشته هايي که استاديار به تعداد کافي وجود ندارد ،دانشجو مي تواند استاد راهنماي خود رابا تاييد شورارا از
بين اعضاء هيئت علمي با مرتبه مربي که داراي حداقل  01سال سابقه آموزشي و پژوهشي با حداقل سابقه اجراي  3طرح
تحقيقاتي مصوب به اتمام رسيده انتخاب نمايد.
تبصره  :2انتخاب دو استاد راهنما براي پايان نامه تنها با تاييد شورا امکان پذير خواهد بود .در اينصورت همه
مسئوليتهاي پايان نامه به عهده استاد راهنماي اول مي باشد.
 :2-2هر استاد راهنما مي تواند به صورت همزمان حداکثر راهنمايي سه پايان نامه در شعبه بين الملل را به عهده داشته
باشد .در مواردي که راهنمايي پايان نامه به صورت مشترک با فرد ديگر باشد سهم استاد راهنما  %01در نظر گرفته مي
شود.
تبصره :استاد راهنما نمي تواند به طور همزمان مسِوليت راهنمايي بيش از چهار پايان نامه دانشجويي در مقطع تحصيالت
تكميلي را داشته باشد
:2-3استاد مشاور دانشجو به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه مربوطه حداکثر تا  2نفر از بين اعضاء هيئت علمي يا
متخصصان و محققان مربوط به موضوع انتخاب مي شود.
تبصره :3هرگونه تغيير در ترکيب و تعداد اساتيد راهنما و اساتيد مشاور در طي انجام پايان نامه تنها با تشخيص و تأييد
شورا خواهد بود.
ماده  :3دفاع ازطرح پیشنهادي پایان نامه
دانشجو موظف است پس از تاييد موضوع پايان نامه ،طرح پيشنهادي خود را زير نظر استاد راهنما تدوين و در شورا از
آن دفاع نمايد .ثبت قطعي پايان نامه پس از تصويب طرح پيشنهادي انجام خواهد شد.
تبصره :4در مواردي که تحقيق بر روي آزمودني هاي انساني و بصورت کار آزمايي انجام مي شود ثبت قطعي پايان نامه
مشروط به تأييد کميته اخالق مي باشد.
ماده  :4ارائه گزارش پیشرفت
دانشجو موظف است در طول اجراي پايان نامه بر اساس زمان بندي حداقل دو بار گزارش پيشرفت پايان نامه خود را به
صورت کتبي و با تأييد استاد راهنما به شورا ارائه نمايد.
ماده  :5نگارش پایان نامه
نحوه نگارش پايان نامه بايد طبق الگوي مصوب شعبه بين الملل باشد.
ماده  :6دفاع از پایان نامه
 :0-6آماده بودن پايان نامه جهت دفاع از نظر محتوي و قالب منطبق با آئين نامه شعبه به تأييد استاد راهنما رسيده و به

صورت کتبي به شعبه اعالم مي گردد.
 :6-2الزم است دانشجويان هنگام اعالم آمادگي دفاع پايان نامه نسبت به ارائه نامه اعالم وصول مقاله استخراج شده پايان
نامه از مجالت علمي-پژوهشي داخلي يا خارجي اقدام نمايند.
دفاع از پايان نامه پس از تدوين و تأييد استاد راهنما توسط دانشجو در حضور هيأت داوران به صورت زير انجام مي
شود:







رئيس شورا يا نماينده ايشان به عنوان رئيس جلسه(بدون حق راي)
استاد يا اساتيد راهنما
استاد يا اساتيد مشاور
دو نفر از اعضاء هيئت علمي دانشگاه به انتخاب شورا با حداقل مرتبه استادياري يا مرتبه مربي با
حداقل سابقه  01سال فعاليت آموزشي و تحقيقاتي
يک نفر از اعضاء شورا پژوهشي و تحصيالت تکميلي شعبه
نماينده آموزش و تحصيالت تکميلي شعبه بين الملل به عنوان ناظر (بدون حق راي)

جلسه با حضور حداقل  0نفر رسميت پيدا مي کند .حضور استاد راهنما و نماينده شورا ويكي از داوران در جلسه
الزامي است.
ماده  :7ارزشیابي پایان نامه
 :1-7شورا موظف است در اسرع وقت حداکثر تا  2ماه پس از وصول نامه استاد راهنما به همراه پايان نامه تأييد شده
توسط ايشان نسبت به تشکيل جلسه دفاع اقدام نمايد.
 :2-7در مرحله دفاع ،پايان نامه بايد تايپ شده اما بدون صحافي باشد.
 :3-7هيآت داوران پس از بررسي علمي و صحت مطالب ،نحوه ارائه و انتشار نتايج ،امتياز پايان نامه دانشجو را از
صفر تا  21اعالم ميدارد .نمره کمتر از  02مردود قلمداد مي شود.
تبصره  :1در صورتي که پايان نامه غير قابل قبول تشخيص داده شود ،دانشجو مي تواند با موافقت شورا به ارائه پايان
نامه
جديد حداکثر يک بار در مهلت زماني مورد تاييد شوراي آموزشي از آن دفاع نمايد.
تبصره  :2در محاسبه نمرات اعضاي جلسه دفاع ميانگين ،نمرات اساتيد راهنما و مشاور در قالب يک نمره منظور خواهد
شد .در محاسبه ميانگين،نمره استاد راهنما ضريب  2و نمره استاد مشاور ضريب  0خواهد داشت.
تبصره  :3ضروري است نظرات هيات داوران براي انجام اصالحات با موافقت و زير نظر استاد راهنما توسط دانشجو
پيگيري و حداکثر ظرف مدت  2ماه همراه با تاييد کتبي استاد راهنما به دفتر پژوهشي شعبه تسليم شود..
تبصره  :4ارائه اعالم وصول مقاله استخراج شده از پايان نامه از مجالت علمي و پژوهشي داخلي يا خارجي معتبر براي
برگزاري جلسه دفاع الزامي است .يک نمره از  21نمره ،مختص به چاپ مقاله مربوطه و يا اخذ پذيرش آن در يک مجله
معتبر علمي و پژوهشي تا حداکثر  6ماه پس از جلسه دفاع به نمره کل افزوده خواهد شد .درج نام شعبه بين الملل دانشگاه
در آدرس مقاله مذکور الزامي است.

 :4-7در صورت ارائه پذيرش مقاله در جلسه دفاع از يکي از همايش هاي علمي داخلي يا خارجي تا حداکثر  1/0نمره
تشويقي به مجموع نمره پايان نامه افزوده خواهد شد.
ماده  :8ارائه نهایي
 :1-8کليه حقوق مکتسب از پايان نامه متعلق به شعبه بين الملل بوده و هرگونه استفاده مشروط به اخذ مجوز
از شعبه مي باشد.
 :2-8دانشجو موظف است عالوه بر تحويل نسخه هاي پايان نامه به اساتيد راهنما و مشاور تعداد  3نسخه از پايان نامه
صحافي شده (به همراه فايل نرم افزاري) ،بخش پژوهش و تحصيالت تکميلي به شعبه بين الملل تحويل نمايد.
ماده :9تصميم گيري در موارد خارج از اين آيين نامه بر عهده شوررا خواهد بود
اين آيين نامه در  9ماده و  00تبصره در تاريخ  0331/00/06به تصويب شوراي پژوهشي و تحصيالت تکميلي شعبه بين
الملل و رسيده است .اصالحات انجام شده در اين نسخه در جلسه در تاريخ  0339/10/26مورد تأييد شوراي پژوهشي و
تحصيالت تکميلي شعبه قرار گرفت.
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