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بسمه تعالی

پیشگفتار
هدف از تدوین این شیوه نامه آشنائی هر چه بیشتر شما با قوانین وزارت علوم وموسسه آموزش عالی غیر
انتفاعی فراز گچساران در خصوص ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و کمک به تسهیل در انجام
مراحل تحصیل و دانش آموختگی شما بزرگواران می باشد ،که امید است توانسته باشیم در انجام این مهم
گامی هر چند کوچک اما مفید و موثر برداشته باشیم.
در بخش اول این شیوه نامه آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ( مصوب  ) 1393/7/28که اجرای مواد و قوانین آن برای همه دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی
است و مطالعه آن به همه عزیزان توصیه می شود.
همچنین حوزه تحصیالت تكمیلی موسسه اموزش عالی غیر انتفاعی فرازگچساران زير نظر معاونت آموزشی
و تحصیالت تكمیلی دانشگاه با توجه به مقتضیات ،امكانات و محدوديت هاي موجود در دانشگاه و بر پايه
ي آئین نامه مذکور قوانینی را وضع کرده است که رعايت اين قوانین براي دانشجويان تحصیالت تكمیلی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز الزامی می باشد .اين قوانین در بین مواد آئین نامه وزارت علوم (بر
حسب موضوع) در يک کادر مجز ا و به صورت شیوه نامه اجرايی بیان شده است .الزم به ذکر است که
تاريخ تصويب اين قوانین تا دي ماه  95می باشد و بديهی است در صورت تصويب قوانین جديدي که
مغاير با قوانین قبلی باشند ،قوانین جديد الزم االجرا می باشد.

در بخش بعد فرمهای مورد نیاز شما دانشجویان عزیز (با انجام آخرین اصالحات الزم) آورده شده است.
این فرمها در طول دوران تحصیل مورد استفاده شما عزیزان قرار خواهد گرفت و تقریبا کلیه درخواست ها
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ی قانونی و مکاتبات رسمی دانشجویان کارشناسی ارشد در قالب این فرمها صورت می پذیرد .الزم به
ذکراست که فایل این فرم ها در وبگاه موسسه به آدرس  http://farazuast.comموجود است و
دانشجویان عزیز می توانند برای تهیه این فرمها از این طریق اقدام نمایند (در صورت بروز هر مشکلی معاون
آموزشی راهنمائی های الزم را جهت رفع مشکل مورد نظر انجام خواهند داد) .در بخش آخر نیز شیوه نامه
تنظیم پایان نامه کارشناسی ارشد در موسسه ,آموزش عالی غیر انتفاعی فراز گچساران آورده شده است که
امیدواریم شما عزیزان را در تهیه و تدوین پایان نامه خود یاری نماید.
بر خود الزم می دانم که از افرادی که در تهیه این شیوه نامه زحمات فراوانی کشیدند تا این شیوه نامه با
کمترین نقص وبه صورت موثر و مفید ،انشا اهلل ،به دست شما برسد تشکر و قدر دانی نموده و برای ایشان از
درگاه خداوند قادر متعال طلب اجر معنوی و آرزوی توفیق الهی بنمایم

فرهاد رحیمی
رياست موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فرازگچساران

6

فصل اول
آيین نامه آموزشی
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
و شیوه نامه اجرايی آن
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آيین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته و شیوه نامه اجرايی آن

مقدمه
به استناد بند  12ماده  3آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری(مصوب
 ،)93/7/28این آیین نامه تدوین و به اجرا گذاشته میشود:
ماده  .1هدف:
تعیین چهارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در تمامی زیر نظامهای آموزش عالی
ماده  .2تعاريف:
 .1وزارت :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.
 .2موسسه :هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (اعم از دولتی و غیر دولتی) است که دارای
مجوز تأسیس از وزارت هستند.
 .3آموزش رايگان :تسهیالتی قانونی که به موجب آن دانشجویان میتوانند بدون پرداخت شهریه و صرفاً با سپردن
تعهد خدمت ،تحصیل کنند.
 .4دانشجو :فردی که در یکی از رشته های دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته برابر ضوابط ،پذیرفته شده،
ثبت نام کرده ،و مشغول به تحصیل است.
 .5دانش آموخته :فردی که یکی از دوره های تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین ،گواهی
یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده است.
 .6مرخصی تحصیلی :مدت زمان مشخصی که دانشجو ،برابر با ضوابط معین ،به طور موقت به تحصیل اشتغال
ندارد.
 .7انصراف تحصیلی :فرایندی که در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصیل خودداری کند.
 .8حضوري :شیوه ای از آموزش است که دانشجو در آن در تمام تحصیل خود را به صورت چهره به چهره و
تماموقت به انجام میرساند.
 .9غیر حضوري :شیوه ای از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در تمام طول تحصیل الزامی نیست.
 .10نیمه حضوري :شیوه ای از آموزش است که بخشی از آن به صورت حضوری و بخشی از آن به صورت غیر
حضوری انجام میشود.
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 .11استاد راهنما :یکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در
انجام پروژه ،پایان نامه و یا رساله به عهده دارد و از میان اعضای هیأت علمی همان مؤسسه (یا خارج از موسسه
با مجوز موسسه مبدأ) انتخاب میشود.
 .12استاد مشاور :یکی از اعضای هیأت علمی است که مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه ،پایان نامه و
یا رسال ه به عهده دارد و از میان اعضای هیأت علمی همان مؤسسه و یا متخصصان خارج از موسسه انتخاب
میشود.
 .13مدرس :فردی که به آموزش و مهارت آموزی در یک مؤسسه به صورت تمام وقت ،نیمه وقت یا پاره وقت
اشتغال دارد.
 .14برنامه درسی :مجموعه به هم پیوسته ای از دروس و فعالیتهای هر رشته تحصیلی است که اهداف مشخصی
را دنبال میکند.
 .15واحد درسی :مقدار مفاهیم یا مهارتهایی که برای فراگیری دانشجو در طول یک نیمسال تحصیلی یا زمان
معادل آن در نظر گرفته میشود .هر واحد درسی نظری  16ساعت ،عملی یا آزمایشگاهی  32ساعت و کارگاهی
یا عملیات میدانی (بازدید علمی)  ۴8ساعت ،کارورزی یا کار در عرصه  6۴ساعت و کارآموزی  12۰ساعت
در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا میشود.
 .16گروه آموزشی :بنیادی ترین واحد علمی مؤسسه متشکل از تعدادی عضو هیأت علمی است که دارای
تخصص مشترک در یک رشته علمی هستند.
 .17درس جبرانی :درسی است که به تشخیص گروه آموزشی ،گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت
دانشجو ،ضروری است.
 .18رشته ي تحصیلی :یک برنامه آموزشی است که با محتوا و روش شناسی خاص ،در قالب برنامه درسی اجرا
میشود.
 .19دوره کارشناسی ارشد :یک دوره تحصیلی که پس از دوره کارشناسی آغاز میشود و حداقل شامل  28تا
 32واحد درسی است.
 .20شیوه آموزشی -پژوهشی :شیوه ای است که محتوای برنامه درسی مربوط به آن عالوه بر واحدهای درسی،
مشتمل بر پایان نامه نیز میباشد.
 .21شیوه آموزشی :شیوه ای است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون گذراندن پایان نامه
دانش آموخته می شود.
 .22نیمسال تحصیلی :هر نیمسال تحصیلی شامل  16هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است.
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 .23پايان نامه :بخشی از شیوه آموزشی-پژوهشی است که در یک زمینه مشخص رشته تحصیلی و با راهنمایی
استاد انجام میشود.
 .24هیأت داوران :اعضای هیأت علمی هستند که برای ارزیابی پایان نامه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد
مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب مؤسسه انتخاب میشوند.
ماده  .3شرايط ورود به دوره
 داشتن صالحیتهای عمومی ورود به دوره برابر ضوابط؛ دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تأیید وزرات؛ قبولی در آزمون ورودی و یا کسب پذیرش از مؤسسه طبق مقررات مصوب وزرات.شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده ( :3شرايط ثبت نام)
پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد موظف هستند طبق تاریخ های اعالم شده از سوی سازمان سنجش
آموزش کشور جهت ثبت نام به حوزه آموزش موسسه مراجعه و مدارک زیر را ارائه و تحویل نمایند:
الف -اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
ب 6 -قطعه عکس  3×۴جدید (برادران مشمول خدمت  12قطعه)
ج -اصل و تصویرکارت پایان خدمت یا دفترچه آماده به خدمت یا کارت معافیت (برادران)
تذکر :1دانشجویان نیمسال آخر دورهی کارشناسی نیازی به ارائهی مدارک قسمت ج ندارند.
تذکر:2کارشناس پذیرش و ثبت نام برای آن دسته از پذیرفته شدگان ،که درحین انجام خدمت وظیفه میباشند،
از ادارهی وظیفه عمومی محل صدور دفترچه آماده به خدمت ،درخواست ترخیص از خدمت مینماید و پذیرفته
شدگان نیز موظفند حداکثر ظرف مدت  2هفته ،نامهی ترخیص از خدمت وظیفه را به کارشناس پذیرش و ثبت
نام موسسه ارائه نمایند در غیر این صورت قبولی آنها لغو میگردد .چنانکه ترخیص از خدمت از سوی ادارهی
وظیفه عمومی به زمان بیش از  15روز نیاز داشته باشد ،پذیرفته شده موظف است ضمن ارائهی برگه موقت تسویه
حساب،پیگیر نامهی نهایی بوده و در اسرع وقت نسبت به ارائهی آن اقدام نماید.
د -اصل و تصویر گواهی نامه دورهی کارشناسی
ه-تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبل (کارشناسی)
تذکر :3دانشجو موظف است حداکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلی ،ارسال محرمانه تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات
خویش را از دانشگاه مقطع قبل پیگیری نماید؛ در غیر این صورت از ثبت نام وی در نیمسالهای بعد جلوگیری
می شود.
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و -دانشجویانی که با استفاده از سهمیهی رزمندگان و یا سهمیهی رتبه اول پذیرفته شدهاند الزم است حداکثر تا
پایان اولین نیمسال تحصیلی ورود به دانشگاه (اخذ تأییدیه سهمیه رزمندگان و یا سهمیه رتبه اول ،از مراجع ذیربط
و ارائه آن به اداره آموزش و ثبت نام) نسبت به اخذ تأییدیه مربوط و ارائهی آن به اداره پذیرش و ثبت نام اقدام
نمایند.
ز -نامهی موافقت با ادامه تحصیل یا حکم مرخصی سالیانه (ویژه کارکنان رسمی یا پیمانی) دستگاههای دولتی
برای دانشجویانی که رابطه استخدامی (رسمی یا پیمانی) با وزارتخانهها و یا سازمانهای دولتی و یا تحت پوشش
دولت دارند.
شیوه نامه اجرايی ،بند  2ذيل ماده  :3با توجه به لزوم حضور تمام وقت دانشجویان کارشناسی ارشد در
مدت زمان تحصیل در موسسه آموزشی  ،بروز هر گونه مشکل آموزشی و پژوهشی ناشی از اشتغال دانشجو ،به
عهده دانشجو می باشد .لذا الزم است فرم تعهد حضور تمام وقت در دانشگاه را در زمان ثبت نام تکمیل نمایند.
شیوه نامه اجرايی ،بند  3ذيل ماده  :3پس از ثبت نام و ارائهی مدارک برای دانشجو کارت دانشجوئی
صادر و به دانشجو نام کاربری و رمز ورود به سیستم آموزشی موسسه آموزشی ارائه می شود .مسئولیت حفظ نام
کاربری و رمز ورود سیستم آموزش موسسه به عهده دانشجو است .در صورت اقدام آموزشی با رمز ورود دانشجو
توسط دیگران ،کلیه عواقب به عهده دانشجوی صاحب نام کاربری میباشد .پس از انجام مراحل ثبت نام دانشجو
ملزم میباشد به گروه آموزشی خود مراجعه و پس از اطالع از واحدهای ارائه شده ،ضمن هماهنگی با مدیر
آموزش نسبت به انتخاب واحد از طریق سایت موسسه اقدام نماید (الزم به ذکر است که انتخاب واحد نیمسال
اول معموالً توسط گروه آموزشی انجام می شود اما در نیمسالهای بعد انتخاب واحد در بازه زمانی مندرج در
تقویم آموزشی موسسه  ،از طریق سامانه آموزشی و توسط خود دانشجو امکانپذیر است) .در صورتی که دانشجو
متقاضی استفاده از خوابگاه و سایر خدمات رفاهی میباشد باید به حوزه معاونت آموزشی -رفاهی مراجعه نماید.
شیوه نامه اجرايی ،بند 4ذيل ماده  :3صدور گواهی اشتغال به تحصیل طبق ضوابط رأساً توسط موسسه
مربوطه انجام میپذیرد؛اما گواهی اشتغال به تحصیل برای اداره گذرنامه ،اداره نظام وظیفه و خارج از کشور
درحوزه تحصیالت تکمیلی موسسه صادر خواهد شد.
شیوه نامه اجرايی ،بند 5ذيل ماده :3دانشجویانی که قصد تشرف به حج واجب دارند باید دعوتنامه
کامپیوتری و سند حج را به کارشناس پذیرش و ثبت نام ارائه دهند تا به ادارهی گذرنامه معرفی شوند.
اگر دانشجو به واسطهی امور تحقیقاتی و شرکت در سمینارهای علمی و… قصد سفر به خارج از کشور را داشته
و این سفر در راستای پژوهشهای مرتبط با رشتهی تحصیلی وی باشد (با تأیید گروه و رئیس موسسه ) پس از طی
مراحل اداری،توسط معاون پژوهشی موسسه به ادارهی کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم ،تحقیقات
وفناوری معرفی میگردد.
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تذکر :آیین نامه ها ،دستورالعملها و فرمهای مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد در سایت موسسه آموزش
عالی غیر انتفاعی فراز گچساران http://farazuast.comموجود بوده و در صورت نیاز ،دانشجو الزم است
فرم های موجود را به صورت تایپ شده تکمیل نماید.
ماده  .4آموزش در مؤسسه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام میشود.
تبصره .مؤسسه اختیار دارد در صورت توانایی ،برنامه درسی مصوب را با رعایت ضوابط برای دانشجویان خارجی
و یا دوره های بین المللی به زبان غیرفارسی ارائه نماید.
ماده  . 5مؤسسه موظف است ،برنامه های آموزشی و درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزرات را
برای دورهای که در آن با مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است ،اجرا کند.
شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده  :5اجرای برنامه های آموزشی و درسی مصوب دانشگاههای دیگر که
از سوی شورای آموزشی مجوز تصویب سرفصل دارند ،برای رشته گرایشهای خاص ،در صورت ارائه دالیل
توجیهی توسط شورای گروه و تأیید شورای موسسه و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی موسسه بالمانع است.
البته درصورت استفاده از برنامه های آموزشی و درسی دانشگاههای دیگر برای هر رشته گرایش به منظور رعایت
هماهنگی تنها از برنامه یک موسسه و دانشگاه استفاده شود.
ماده  . 6مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ،دو سال (چهار نیمسال) است.
تبصره .در صورتیکه دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود ،مؤسسه اختیار دارد
مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد .افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول یا دوم طبق تعرفه
مصوب هیات امنای موسسه خواهد بود چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم
است.
شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده  :6حداکثر تعداد نیمسالهای دانشجویان کارشناسی ارشد شبانه نیز
مشمول ماده  6و تبصره آن است.
شیوه نامه اجرايی ،بند 2ذيل ماده  :6تقاضای تمدید نیمسال پنجم باید از طریق تکمیل فرم تمدید نیمسال
پنجم صورت پذیرد .بدیهی است تمدید نیمسال پنجم دانشجو تنها پس از تأیید شورای تحصیالت تکمیلی
موسسه اعمال میشود.
شیوه نامه اجرايی ،بند 3ذيل ماده  :6تقاضای تمدید نیمسال ششم باید از طریق تکمیل فرم تمدید نیمسال
ششم همراه با تایید استاد راهنما مبنی بر تکمیل حداقل  7۰درصد پایان نامه صورت پذیرد و دانشجو موظف
است  7۰درصد پایان نامه تکمیل شده خود را همراه با تقاضای مذکور به شورای گروه ارائه نماید .در هر
صورت تمدید نیمسال ششم دانشجو تنها پس از تأیید شورای تحصیالت تکمیلی موسسه اعمال میشود و در
صورت موافقت این شورا با تمدید نیمسال ششم  ۰/5نمره از بند استمرار فعالیتهای پژوهشی (مربوط به نمره
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پایان نامه) کسر میگردد .در صورت تمدید نیمسال ششم ،دانشجو موظف به پرداخت شهریه طبق تعرفه ی
مصوبه هیات امنای موسسه است.

ماده  .7واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل  28و حداکثر  32واحد است که در شیوه آموزشی –
پژوهشی  ۴تا  6واحد از این تعداد ،پایان نامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی میباشد.
تبصره .دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  8و حداکثر  1۴واحد درسی انتخاب کند .دانشجو در
آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.
شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده  :7واحدهای پایان نامه ،واحد درسی به شمار نمی رود و در حداقل
و حداکثر تعداد واحدهای نیمسال تأثیری ندارد.
ماده  .8چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحصیلی ،رشته و یا گرایش با رعایت پیشنیاز هر درس طبق برنامه
درسی مصوب ،بر عهده گروه آموزشی است.
ماده  .9تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر  12واحد است.
تبصره  .1کسب نمره قبولی  12در دروس جبرانی ،الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو
محاسبه نمیشود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیأت امناء مؤسسه از دانشجو دریافت میشود.
تبصره  .2زمان استفاده شده برای دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمیشود.
شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده  :9برای دانشجویانی که نیاز به اخذ دروس جبرانی دارند ،افزایش سقف
واحدها تا  2۰واحد ناشی از دروس جبرانی بالمانع است.
شیوه نامه اجرايی ،بند  2ذيل ماده  :9به ازای گذراندن  8تا  12واحد دروس جبرانی ،یک نیمسال به
سقف سنوات مجاز تحصیلی دانشجو افزوده می شود و مهلت های مقرر (نظیر تاریخ تصویب طرح پیشنهادی و
تاریخ دفاع از پایان نامه) به مدت یک نیمسال به تعویق میافتد.
شیوه نامه اجرايی ،بند  3ذيل ماده  :9گروه آموزشی در خصوص تعیین دروس جبرانی برای دانشجویانی
که رشته دوره کارشناسی آنها با رشته دوره ارشد تجانس ندارد اقدام نموده ،دروس جبرانی را بر اساس سرفصل
مصوب دروس دوره ی کارشناسی ارایه می نماید .در سایر موارد ارایه ی دروس جبرانی با تأیید شورای
تحصیالت تکمیلی موسسه امکانپذیر خواهد بود.
شیوه نامه اجرايی ،بند 4ذيل ماده :9ارائه ی دروس نظری یا عملی جبرانی خارج از سرفصل مصوب چنان
که گذراندن آن موجب توانمند سازی و مهارت افزایی دانشجو برای اشتغال در حرفه ی تخصصی خود گردد،
با مجوز شورای تحصیالت تکمیلی موسسه در قالب دروس جبرانی بالمانع است.
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شیوه نامه اجرايی ،بند  5ذيل ماده  :9اخذ درس یک واحدی روش تحقیق برای دانشجویان کلیه رشته
هایی که فاقد این درس در سرفصل مصوب میباشند ،الزامی است .این درس در اولین نیمسال تحصیلی و در سطح
موسسه به عنوان یک درس جبرانی ارایه میگردد .سرفصل این درس با بهره گیری از سرفصل مصوب دروس
روش تحقیق توسط دفتر برنامه ریزی آموزشی تنظیم و به تأیید شورای تحصیالت تکمیلی موسسه می رسد .ارایه
آن توسط استادان متخصص در این حوزه خواهد بود.
شیوه نامه اجرايی ،بند  6ذيل ماده :9
دانشجویان کارشناسی ارشد موظف هستند که در آزمون بسندگی زبان که در پایان شهریور ماه سال ورود ایشان
برگزار میگردد شرکت نمایند .در صورت عدم کسب نمره ی قبولی و یا عدم شرکت در این آزمون ،دانشجو
ملزم به اخذ درس زبان ویژه ارشد به ارزش  3واحد به عنوان یک درس جبرانی میباشد .البته دانشجویانی که
گواهی قبولی یکی از آزمون های زیر را ارائه نمایند (مشروط بر این که این گواهی در زمان ثبت نام دانشجو
اعتبار داشته باشد) از زبان درس زبان ویژه ارشد معاف میشوند .عالوه بر این دانشجویان رشته زبان انگلیسی و
دانشجویانی که درس زبان تخصصی در سرفصل دروس ارشد ایشان وجود دارد از گذراندن درس زبان ویژه
ارشد معاف هستند.

حد نصاب نمره

آزمون
MSRT
TOEFL

45

CBT

95

IBT

30

TOLIMO

400

IELTS

45

شیوه نامه اجرايی ،بند  7ذيل ماده  :9بر اساس مصوبه هیأت امنا موسسه دانشجو (روزانه ،نوبت دوم و)...
ملزم به پرداخت شهریه دروس جبرانی (به استثنای  5واحد از این دروس) مشابه شهریه دروس کارشناسی ارشد
نوبت دوم می باشد.

ماده .10در مؤسسه های آموزش عالی دولتی ،آموزش رایگان برای هر دانشجو ،در دوره کارشناسی ارشد صرفاً
یک بار امکانپذیر است.
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تبصره .دانشجوی مشمول آموزش رایگان ،در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص مؤسسه یا عدم کسب
نمره قبولی در هر درس ،برای انتخاب مجدد آن درس ،موظف به پرداخت هزینه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب
هیأت امنا مؤسسه است.
ماده  .11تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در مؤسسه ها (اعم دولتی و غیر دولتی) ممنوع است.
ماده  .12برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره تقویم آموزشی ،چگونگی اعالم و ثبت نمره ،زمان حذف و اضافه،
حذف اضطراری دروس ،نحوه اعتراض به نتایج امتحانات ،تاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب
مؤسسه انجام میشود.
شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده  :12طول بازه امتحانات دانشجویان کارشناسی ارشد درتمام نیمسالها،
مطابق تقویم آموزشی مصوب موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز و مشابه دانشجویان کارشناسی میباشد.
شیوه نامه اجرايی ،بند  2ذيل ماده :12حداکثر مهلت اعالم نمرات دانشجویان کارشناسی ارشد15 ،
اسفند برای نیمسال اول و31شهریور برای نیمسال دوم هرسال تحصیلی است.
شیوه نامه اجرايی ،بند  3ذيل ماده  :12به منظور بررسی و در صورت لزوم ترتیب اثر به تقاضای تجدید
نظر دانشجویان در خصوص نمره اعالم شده ،امکان تغییر نمره برای مدرس تا سه روزکاری پس از اعالم نمره
وجود دارد.
شیوه نامه اجرايی ،بند  4ذيل ماده  :12در موارد خاص با درخواست کتبی دانشجو و تأیید گروه
آموزشی ،حذف و یا اضافه کردن یک درس (مشروط بر اینکه تعداد کل واحدها از حداقل مجاز کمتر و یا از
حداکثر مجاز بیشتر نشود) صرفاً در بازهی حذف و اضافه موسسه میسر است.
ماده .13ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت
دانشجو در کالس ،انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری در طول و پایان هر نیمسال
تحصیلی انجام می شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است.
شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده  :13با توجه به ماهیت دروس کارشناسی ارشد ،نباید بخشی از نمره
دروس به تدوین مقاله پژوهشی و یا ترجمه تمام یا بخشی از یک کتاب تعلق گیرد.

ماده  .14حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامی است.
تبصره .1اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه جلسه یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن
درس غیبت کند نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه بودن غیبت از سوی مؤسسه ،آن درس حذف می
شود.
تبصره .2در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص مؤسسه ،بنا به دالیل
موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از  8واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال
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کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود ،اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تأثیر
است.
تبصره  .3نحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دوره های نیمه حضوری و غیر حضوری طبق شیوه نامه
مصوب مؤسسه انجام می شود.
شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده  :14در صورتیکه دانشجو غیبت خود در کالس یا امتحان را موجه بداند،
الزم است مستندات کافی دال بر موجه بودن غیبت را حداکثر تا  3روز کاری پس از تاریخ امتحان پایان نیمسال
آن درس به آموزش موسسه ارائه کند .در صورت تأیید موجه بودن غیبت دانشجو (با حفظ عنوان درس در کارنامه)
درس مذکور حذف میگردد .مرجع نهایی تأیید موجه بودن غیبت کالسی و غیبت امتحانی ،شورای آموزشی
موسسه میباشد.
شیوه نامه اجرايی ،بند  2ذيل ماده  :14در صورتیکه واحدهای انتخابی دانشجو در یک نیمسال  8واحد یا
بیشتر باشد اما بنا به هر دلیل واحدهای باقیمانده ی دانشجو از  8واحد کمتر گردد ،میانگین نمرات این نیمسال در
مشروط شدن دانشجو تأثیر خواهد داشت .الزم به ذکر است تعداد واحدهای پایان نامه در حد نصاب واحدهای
قابل احتساب برای مشروطی و نمره آن در میانگین مورد احتساب برای مشروطی لحاظ نمیگردد.
ماده  .15در شرایط خاص ،حذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید مؤسسه
قبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است.
شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده  :15در صورت اضطرار ،با درخواست کتبی دانشجو و تأیید گروه
آموزشی ،حذف صرفاً یک درس نظری (مشروط بر اینکه واحدهای باقیمانده ی دانشجو کمتر از  8واحد نشود) در
بازدهی زمانی حذف اضطراری مندرج در تقویم آموزشی موسسه آموزشی میسر است.
شیوه نامه اجرايی ،بند  2ذيل ماده  :15بررسی خاص بودن شرایط دانشجو جهت حذف تمام دروس یک
نیمسال (حذف نیمسال) پس از ارسال درخواست کتبی دانشجو (قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال) و تایید
شورای گروه ،در شورای آموزشی موسسه تصمیم گیری و به دانشجو کتبا ابالغ میگردد
ماده  .16حداقل نمره قبولی در هر درس  12و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  1۴است.
تبصره  .1دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس ،نمره قبولی کسب نکند ،چنانچه در نیم سالهای بعدی،
درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند ،نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو،
فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس
مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
تبصره .2گذراندن دروس با استفاده از تبصره  ،1مشروطی دانشجو در نیم سالهای قبل را خنثی نمیکند.
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تبصره  .3تسهیالت تبصره  1شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی ،نمره مردودی دریافت
می کنند ،نمی شود.
شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده  :16میانگین کل واحدهای آموزشی با بی اثر کردن نمرات مردودی
قبل از جلسه دفاع از پایان نامه محاسبه خواهد شد.
تذکر :تبصره  1این ماده شامل ورودی های قبل از سال تحصیلی  9۴-95نمی شود.
ماده  .17چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  1۴باشد ،دانشجو در آن نیمسال مشروط
تلقی میشود.
تبصره  .دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از تحصیل محروم میشود.
ماده  .18دانشجو میتواند با احتساب سنوات تحصیل ،یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره .بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان ،مرخصی پزشکی در صورت تأیید پزشک
معتمد مؤسسه ،مأموریت همسر یا والدین ،بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار مؤسسه است.
شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده  :18الزم است دانشجو تقاضای کتبی مرخصی را در بازه ی مندرج در
تقویم آموزشی به گروه آموزشی ارایه دهد و پس از تأیید شورای گروه و شورای آموزشی جهت اجرا به اداره
آموزش موسسه ارسال گردد .در صورت اخذ مرخصی ،تبعات ناشی از تطویل سنوات و عدم امکان اخذ به موقع
دروس به عهده دانشجو است.
شیوه نامه اجرايی ،بند  2ذيل ماده  :18مرخصی زایمان برای هر دوره ی بارداری حداکثر دو نیمسال بدون
احتساب در سنوات و تاریخ اتمام مرخصی ،حداکثر یکسال پس از زایمان خواهد بود.
شیوه نامه اجرايی ،بند  3ذيل ماده  :18بهره مندی دانشجو از مرخصی پزشکی بدون احتساب سنوات تنها در
مورد بیمار ی های منجر به بستری شدن بیش از سه هفته در بیمارستان و یا بیماری های حاد و صعب العالج قابل
بررسی است.
ماده  .19دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل ،باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به اداره
آموزش تسلیم کند .دانشجو مجاز است فقط برای یکبار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست ،تقاضای انصراف خود را
پس بگیرد در غیر اینصورت ،پس از انقضای این مهلت ،حکم انصراف از تحصیل وی صادر میشود.
تبصره .تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل ،بر عهده مؤسسه است.
شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده  :19دانشجوی نوبت دوم منصرف از تحصیل ،در صورت ارائه
درخواست انصراف پس از انجام ثبت نام نیمسال ،ملزم به پرداخت شهریه ثابت بوده و در صورت ارائه درخواست
پس از مهلت حذف و اضافه ،الزم است شهریه متغیر را نیز پرداخت نماید.
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شیوه نامه اجرايی ،بند  2ذيل ماده  :19انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد تابع مقررات آموزشی
موسسه بوده و عدم ثبت نام و انتخاب واحد در شروع هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب مجوز ازموسسه) به
منزلهی انصراف از تحصیل میباشد.
شیوه نامه اجرايی ،بند  3ذيل ماده  :19در صورتی که دانشجو نتواند در نیمسالی که پایان نامه را انتخاب
کرده از آن دفاع نماید باید نسبت به ثبت و انتخاب آن در نیمسال های بعدی به صورت ادامه پایان نامه (صفر
واحدی) اقدام کند.
ماده  .20تغییر رشته ،انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.
تبصره .1معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در مؤسسه قبلی طبق شیوه نامه مصوب
مؤسسه فعلی امکانپذیر است.
تبصره  .2به ازای هر  8تا  1۴واحد از دروس معادلسازی شده ،یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته
میشود.
شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده  :20دانشجویانی که دروسی را در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی
دیگری و یا در مقطع زمانی دیگر گذراندهاند و پس از قبولی مجدد در موسسه آموزشی غیر انتفاعی فراز گچساران
برخی از دروس گذرانده شده ایشان معادل سازی گردد ،از مزایای رتبه اول بهرهمند نخواهند شد .البته در صورتی
که دانشجویی با دروس معادل سازی شده ،از نظر شواری گروه وضعیت بهتری نسبت به سایر دانشجویان داشته
باشد ،معرفی وی به عنوان رتبه اول با تصویب شورای آموزشی موسسه میسر است.
شیوه نامه اجرايی ،بند  2ذيل ماده  :20در صورتی دانشجو بیش از  1۴و حداکثر  21واحد درسی معادلسازی
نماید کماکان یک نیمسال و به ازای  22واحد و یا بیشتر از آن دو نیمسال از سنوات مجاز دانشجو کسر میگردد.
شیوه نامه اجرايی ،بند  3ذيل ماده  :20با عنایت به مصوبه کمیسیون موارد خاص موسسه آموزشی به تاریخ
 ، 99/6/3۰درخواست های میهمانی ،انتقالی  ،تغییر گرایش و انتقال توأم با تغییر گرایش ،تنها در صورت رعایت
ضوابط ذیل پس از بررسی در شورای آموزشی موسسه آموزشی در مرجع ذی صالح که بر اساس آیین نامه
کمیسیون بررسی موارد خاص ،مجاز به رسیدگی به این درخواست ها می باشد ،تصمیم گیری می شود.
الف  -میهمانی از موسسه آموزشی غیر انتفاعی فراز گچساران به ساير دانشگاه ها
وموسسات آموزشی عالی غیر انتفاعی
 درخواست متقاضیان میهمانی به سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی غیر انتفاعی برای دانشجویانی کهحداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند قابل بررسی میباشد.
* فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده و یا از کار افتادگی پدر و مادر در زمان دانشجویی به طوری که عمالً
منجر به سرپرستی خانواده توسط دانشجو شده و یا دانشجو به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده
شناخته شود.
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* بیماری خاص ،صعب العالج و العالج دانشجو در زمان دانشجویی که به تأیید مراجع ذی صالح رسیده
باشد.
* معلولیت مؤثر در زمان دانشجویی و یا دانشجویان معلولی که قبل از زمان دانشجویی تحت حمایت سازمان
بهزیستی بوده اند.
* ازدواج دانشجوی دختر (در زمان دانشجویی ) در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو ،قبل از ازدواج،
در نزدیکترین محل به دانشگاه مقصد باشد.
* در مواردی که یکی از والدین دارای بیماری خاص به تشخیص مراجع ذی صالح میباشند.
* دانشجویان خانم متأهل دارای فرزند در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو در نزدیکترین محل به
دانشگاه مقصد باشد.
* دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد.
* دانشجوی پسر متأهل (ازدواج بعد از قبولی) که همسر وی نیز دانشجو باشد.
– بازه ی زمانی درخواست میهمانی برای نیمسال اول ،اردیبهشت ماه هرسال و برای نیمسال دوم ،آبان ماه
هرسال است.
تذکر :1برای دانشجویان جدیدالورود حداکثر مهلت برای ارائه درخواست میهمانی در نیمسال اول تحصیل
یک هفته قبل از شروع نیمسال میباشد.
– دانشجو می تواند درصورت موافقت موسسه آموزشی در طول تحصیل حداکثر برای دو نیمسال موسسه های
آموزشی غیر دولتی دیگر بصورت میهمان تحصیل کند.
 میهمانی فقط برای گذراندن دروس دوره کارشناسی ارشد امکانپذیر است و اخذ پایان نامه در موسسهآموزشی غیر انتفاعی فراز گچساران خواهد بود.
تذکر  :2دروس مورد تقاضای دانشجو باید به تأیید شورای گروه مربوطه برسد .در صورت گذراندن دروسی
به غیر از موارد تأیید شده ،این دروس گذرانده پذیرفته نخواهد شد و فقط در پرونده دانشجو ضبط میگردد.
تذکر  :3دروس تأیید شده دانشجو به همراه نمرات عیناً در کارنامه دانشجو ثبت میگردد.
 در صورت موافقت موسسه آموزشی با درخواست میهمانی ،دانشجویان موظف به پرداخت شهریه ثابت بهموسسه آموزشی غیر انتفاعی میباشند.
– دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی میهمانی نیمسال دوم و مابعد باید قبل از انجام مراحل میهمانی ،استاد
راهنمای خود را در قالب فرم مربوط مشخص ،تقاضای میهمانی آنها باید به تأیید استاد راهنما برسد.
ب  -میهمانی از ساير موسسات ودانشگاهها به موسسه آموزشی غیر انتفاعی فرازگچساران
_تنها درخواستهای میهمانی از دانشگاه های دولتی و موسسات آموزشی غیر انتفاعی قابل بررسی است.
 -درخواست میهمانی دانشجویان به موسسه آموزشی غیر انتفاعی فرازگچساران باید به تأیید شورای گروه و

شورای آموزشی موسسه باشد
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– بررسی درخواستهای میهمانی به موسسه آموزشی غیر انتفاعی فراز گچساران تا قبل از تاریخ حذف و اضافه
در نیمسال مورد نظر در شورای آموزشی موسسه امکان پذیر است.
– دانشجویان دوره های نوبت دوم  ،موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر در دوره میهمانی مطابق تعرفه مربوط
به سال قبولی خود میباشند .دانشجویان پذیرفته شده نوبت اول نیز در صورت میهمانی موظف به پرداخت شهریه
مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم هستند.
ج  -انتقال:
– انتقال از موسسه آموزشی عالی غیر انتفاعی فراز به سایر موسسات آموزشی امکان پذیر نمیباشد.
– تقاضای انتقال از سایر موسسات آموزشی به موسسه آموزشی غیر انتفاعی فراز تنها در شورای موارد خاص
موسسه قابل بررسی است.
تذکر :4تقاضای دانشجو باید قبل از طرح در شورای موارد خاص موسسه آموزشی به تأیید شورای موارد خاص
موسسه و همچنین به موافقت شورای گروه قرار گرفته باشد.
د -تغییر گرايش:
 تغییر از یک رشته به رشته دیگر (با کد رشته متفاوت در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجشآموزش کشور) ممنوع است.
 درخواست تغییر گرایش دانشجویان کارشناسی ارشد (به رشته گرایشی همسان با کد رشته قبولی دانشجو) تنهادر شورای موارد خاص موسسه آموزشی قابل بررسی است.
تذکر :5درخواستهای تغییر گرایش جهت ارسال به شورای موارد خاص باید به تأیید شورای گروه آموزشی،
شورای آموزشی موسسه مربوطه رسیده باشد.
 تقاضای تغییر گرایش دانشجویان موسسه آموزشی غیر انتفاعی فراز گچساران در صورت داشتن نمره آخرینفرد پذیرفته شده در گرایش مورد نظر در این موسسه قابل قابل بررسی است.

ه  -انتقال تؤام با تغییر گرايش:
دانشجویان متقاضی انتقال تؤام با تغییر گرایش باید شرایط مربوط به بند های ج و د را داشته باشند.
ماده  .21دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی ،موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و
تأیید گروه آموزشی انتخاب کند.
تبصره  . 1شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای خارج از مؤسسه یا در رشته هایی که عضو هیأت علمی با مرتبه علمی
استادیار وجود نداشته باشد طبق شیوه نامه مؤسسه انجام میشود.
تبصره  .2انتخاب استاد مشاور ،به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی ،از اعضای هیأت علمی همان گروه یا
خارج از مؤسسه امکانپذیر است.
ماده  .22دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تأیید استاد راهنما ،موظف است با رعایت ضوابط مؤسسه در حضور هیأت
داوران از پایان نامه خود دفاع کند.
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شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده  :22هیأت داوران مرکب از استاد  /استادان راهنما ،استاد  /استادان مشاور
و داور  /داورهای میباشد.
شیوه نامه اجرايی ،بند  2ذيل ماده :22تعداد استاد /استادان داور پایان نامه به تشخیص شورای گروه یک و
یا دو نفر میباشد ،در هر حال الزم است تعداد اعضای هیأت داوران کمتر از سه نفر نباشد .حق الزحمه داور خارج
از موسسه آموزشی  ،مشابه داور داخل موسسه آموزشی محاسبه میگردد و هزینه دیگری (ازجمله برای ایاب و
ذهاب ،بعد مسافت و  )...به داور خارج از موسسه آموزشی پرداخت نمیشود .در مورد پایان نامه هایی که عضو
متخصصی در زمینه موضوع پایان نامه در موسسه آموزشی موجود نباشد ،با تصویب شورای آموزشی موسسه دعوت
از داور خارج با پرداخت هزینه ایاب و ذهاب امکانپذیر است.
شیوه نامه اجرايی ،بند  3ذيل ماده :22حضور استاد /استادان راهنما و مشاور اعم از داخلی یا خارجی در
جلسه دفاع الزامی است .در صورتی که استاد راهنمای دوم یا استاد مشاور به دلیل عذری موجه (به تأیید شورای
آموزشی ) در جلسه دفاع حضور نیابد ،جلسه با حضور سایر اعضای هیأت داوران تشکیل شده لیکن استاد راهنمای
دوم و یا مشاور تنها  5۰درصد حقوق مادی پایان نامه را دریافت می کنند .در عین حال ،استاد راهنمای اول تنها به
اندازه سهم مشارکت تعیین شده در طرح پیشنهادی از حقوق مادی و معنوی برخوردار میگردد.
شیوه نامه اجرايی ،بند  4ذيل ماده( 22دفاع از پايان نامه):
الف -در فرم پیشنهادی تاریخ برگزاری دفاع از پایاننامه،یک نفر (از سایر گروه های آموزشی) به عنوان نماینده
معاون آموزشی و1نفر از طرف معاون پژوهشی موسسه پیشنهاد میشود .تعیین قطعی نماینده از طرف معاون آموزشی
به مدیر موسسه جهت تایید ودادن ابالغ معرفی میگردد
ب-الزم است پیشنهاد برگزاری جلسه دفاع حداقل  15روز قبل از جلسه دفاع به معاون آموزشی موسسه مکاتبه
گردد.
ج -تاریخ جلسه دفاع حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه به اعضای هیأت داوران (به صورت مکتوب و با امضای
معاون پژوهشی موسسه به همراه یک نسخه از پایان نامه و طرح پیشنهادی ابالغ میگردد.
د -مهلت برگزاری جلسه دفاع دانشجویان برای فارغ التحصیلی در نیمسال اول هر سال تحصیلی 3۰ ،بهمن ماه و
برای فارغ التحصیلی در نیمسال دوم 31 ،شهریور ماه خواهد بود.
ه -مطلوب است پذیرایی جلسات دفاع به صورت ساده و بدون تشریفات زائد صورت گیرد.
شیوه نامه اجرايی ،بند  5ذيل ماده(22چاپ و تكثیر پايان نامه):
الف -دانشجو موظف است پس از دفاع از پایان نامه ی خود ،نسبت به رفع نواقص و اصالحات احتمالی پایان نامه
خود ،طبق نظرات و پیشنهادهای هیأت داوران ،اقدام کند.
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ب -به منظور پرهیز از طوالنی شدن زمان انجام اصالحات پایان نامه در صورتی که دانشجو بعد از گذشت  6۰روز
از تاریخ دفاع ،اصالحات پایان نامه را در قالب فرم صدور مجوز صحافی پایان نامه تحویل معاونت آموزشی موسسه
ندهد  ،تاریخ دفاع قابل قبول (دانش آموختگی) دانشجو ،زمان تحویل فرم مربوط به واحد آموزشی موسسه خواهد
بود .در صورت تحویل اصالحات نهایی بعد از گذشت یک نیمسال از دفاع ،تاریخ دفاع قابل قبول دانش آموختگی
یک نیمسال نسبت به تاریخ اولیه دفاع به تأخیر خواهد افتاد و کلیه تبعات آن از جمله تمدید سنوات و پرداخت
شهریه طبق مقررات (بجز کسر  ./5نمره تمدید نیمسال ششم) بر عهده ی دانشجو است.
تذکر :تأیید اصالحات توسط استاد راهنما ،استاد مشاور و داوران پایان نامه و در قالب صدور مجوز صحافی پایان
نامه انجام میگیرد و تاریخی که فرم مذکور به تایید معاونت آموزشی موسسه  ،مالک محاسبه  6۰روز خواهد بود.
ج -تعداد نسخ پایان نامه که توسط دانشجو تکثیر و صحافی میشود ،عبارت است از :دو عدد  CDبرای معاونت
آموزشی موسسه  ،یک نسخه به همراه  CDبرای کتابخانه مرکزی موسسه و نسخه هایی به تعداد استاد  /استادان
راهنما و مشاور (هر کدام یک نسخه).
ماده  .23نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام
میشود:
•

مردود (کمتر از )1۴

•

متوسط ()1۴-15/99

•

خوب ()16 -17/99

•
•

خیلی خوب ()18 -18/99
عالی ()19 -2۰

شیوه نامه اجرايی ،بند 1ذيل ماده( 23استمرار در فعالیت پژوهشی):
برای دانشجویان کارشناسی ارشد نمره بند "استمرار در فعالیت پژوهشی" از فرم ارزشیابی پایان نامه به صورت
زیر لحاظ میگردد.
الف -در صورت تصویب طرح پیشنهادی در شورای آموزشی موسسه بعد از موعد مقرر ۰/25 ،از سقف نمره
بند استمرار کسر میگردد .البته در صورت داشتن پذیرش یا چاپ مقاله علمی پژوهشی معتبر (مشترک با استاد
راهنما) تا قبل از جلسه دفاع با ارائه مستندات یا تأیید کاربردی بودن پایان نامه توسط هیأت داوران طبق شیوه
نامه پایان نامه های کاربردی (بند  3ذیل ماده  ،)23دانشجو از کسر این  ۰/25نمره معاف میشود.
ب-در صورت دفاع از پایاننامه در نیمسال ششم ۰/5 ،نمره از سقف نمره بند مذکور کسر میشود .البته در
صورت داشتن پذیرش یا چاپ مقاله علمی پژوهشی معتبر (مشترک با استاد راهنما) تا قبل از جلسه دفاع با ارایه
مستندات ،دانشجو از کسراین  ۰/5نمره معاف میشود.
ج -دانشجو موظف است گزارشهای پیشرفت در فعالیتهای پژوهشی خود را به فاصله حداقل سه ماه از یکدیگر
(پس از تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه) در قالب فرم مربوط تکمیل و به تأیید استاد راهنما ،مدیر گروه و
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معاون پژوهشی موسسه برساند و سپس به مدیر آموزشی موسسه جهت شماره نمودن ،ثبت و درج در پرونده
دانشجو ،تحویل نماید .در جلسه دفاع ارائه حداقل سه گزارش پیشرفت پژوهشی با شمارهی اداره ی موسسه به
جلسه دفاع الزامی است .گزارش پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از مستندات جلسه دفاع توسط نماینده آموزش
به اعضای کمیته دفاع ارائه میگردد .به ازای نبود هر گزارش ۰/25 ،از سقف نمره استمرار در فعالیتهای
پژوهشی کاسته می شود.
شیوه نامه اجرايی ،بند  2ذيل ماده(23مقاله مستخرج از پايان نامه):
الف -اگر دانشجو مقاله یا مقاالتی مستخرج از پایاننامه (همراه با اسم استاد راهنما و تأیید ایشان) را تا قبل از
جلسه دفاع برای مجالت معتبر علمی پژوهشی و یا علمی -ترویجی (مورد تأیید وزارت علوم  ،تحقیقات و
فناوری) ارسال نموده و گواهی وصول از مجله را دریافت نماید ،تا سقف یک نمره از بند "انتقال نتایج پژوهشی"
از فرم ارزشیابی پایان نامه با نظر هیأت داوران کسب خواهد کرد.
ب -اگر دانشجو مقاله یا مقاالتی مستخرج از پایاننامه (همراه با اسم استاد راهنما و تأیید ایشان) را تا قبل از
جلسه دفاع به کنفرانسهای معتبر داخلی یا خارجی ارسال نموده و گواهی پذیرش از کنفرانس را دریافت نماید،
تا سقف نیم نمره از بند مذکور با نظر هیأت داوران کسب می کند.
شیوه نامه اجرايی ،بند  3ذيل ماده(23پايان نامه هاي کاربردي):
در صورت کسب عنوان پایان نامه کاربردی با شرایط مشروح ذیل ،حداکثر یک نمره به بند "پایان نامه
کاربردی" از فرم ارزشیابی پایان نامه دانشجو تعلق می گیرد.
طبق مصوبه شورای پژوهشی به پایان نامه ای ،کاربردی گفته میشود که یکی از شرایط زیر(یا شرایط دیگری
که توسط شورای مذکور وضع گردند) را داشته باشند:
الف -پایان نامههایی که از طرف سازمان ها و مراکز دولتی وغیردولتی در قالب دستورالعمل مصوب سازمان
یا قرارداد منعقده بین موسسه آموزشی و سازمان حمایت شود.
ب -پایان نامههایی که بخشی از طرح پژوهشی کاربردی برون موسسه اموزشی باشند.
ج -پایان نامههایی که منجر به ساخت دستگاه یا نمونه ای شده باشند که قابلیت استفاده در بخش کاربرد را
داشته باشد.
د -پایان نامه هایی که در قالب پایان نامه یا در ارتباط با آن اختراعی به ثبت برسد.
تذکر :دانشجو موظف است که مستندات مربوط به هریک از بندهای فوق را مدیر آموزش تحویل دهد .این
مستندات توسط نماینده کارشناس آموزش حاضر در جلسه دفاع بررسی و در صورت تأیید توسط هیأت داوران
به ح وزه معاونت اموزشی ارسال میگردد .پس از اخذ تأیید دفتر ارتباط با حوزه کاربرد موسسه اموزشی فراز
توسط موسسه نمره اختصاص یافته به دانشجو توسط هیأت داوران مورد تأیید قرار میگیرد .در غیر این صورت
دانشجو مشمول نمره پایان نامه کاربردی نخواهد شد.
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ماده  .24مالک دانش آموختگی ،داشتن میانگین کل حداقل  1۴بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از
پایان نامه است.
تبصره .چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از  1۴باشد دانشجو
اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می
شود تا با اخذ مجدد حداکثر  1۰واحد از درسهایی که با نمره کمتر از  1۴گذرانده است ،میانگین کل واحدهای
گذرانده را به حداقل  1۴برساند ،در این صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود.
ماده  :25چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل  1۴گذرانده باشد ولی نتواند یا
نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی ،معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه
آموزشی ،واحد یا واحدهای درسی مرتبط با رشته تحصیلی را اخذ و با میانگین کل حداقل  1۴بگذراند تا در دوره
مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود .نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید میشود.
تبصره .دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند ،فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی
به وی اعطا میشود.
شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده :25دانشجو در صورتی میتواند از ماده  25استفاده نماید که واحد یا
واحدهای درس مرتبط با رشته تحصیلی مورد نیاز برای تبدیل به شیوه آموزشی توسط گروه ارایه شده باشد.
ماده  .26چنانچه دانشجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی (سرقت علمی ،تقلب ،کپی برداری و غیره)
نماید و این موضوع از سوی مؤسسه اثبات شود ،از ادامه تحصیل محروم و صرفاً گواهی مبنی بر تعداد واحدهای
گذرانده دریافت میکند.
تبصره .احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان نامه از سوی مؤسسه ،منجر به ابطال مدرک تحصیلی
صادر شده خواهد شد.
ماده  .27تاریخ دانش آموختگی ،روز دفاع قابل قبول از پایان نامه در شیوه آموزشی – پژوهشی و یا زمان ثبت
آخرین نمره درس در شیوه آموزشی است.
شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده :27در صورتیکه تاریخ دفاع دانشجو بعد از  31شهریور یا  3۰بهمن
باشد ،دانشجو ملزم به ثبت نام در نیمسال بعد ،پرداخت شهریه حسب مورد و کسب مجوز تمدید سنوات در
صورت نیاز میباشد.
شیوه نامه اجرايی ،بند  2ذيل ماده( :27انواع گواهیهاي دانش آموختگی کارشناسی ارشد)
الف -گواهی موقت با ارزش استخدامی و غیر قابل ترجمه برای دانشآموختگان غیر شاغل :این گواهی در
صورتی صادرمیشود که دانشجو پس از فراغت از تحصیل به سازمان خاصی تعهد نداشته و کارت پایان خدمت
و یا معافیت دائم (برای آقایان) را ارائه نماید و بدهی به صندوق رفاه را تقسیط یا پرداخت کرده باشد.
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ب -گواهی فارغ التحصیلی بدون ارزش استخدامی و ترجمه برای دانشآموختگان شاغل :چنانکه دانشآموخته
کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم را ارائه داده و بدهی صندوق رفاه دانشجویان را تقسیط یا پرداخت کرده
باشد ،این گواهی صادر میشود .برای دانش آموختگانی که از معافیت فرهنگی برخوردار بوده وکادر رسمی یا
رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش هستند ،ارائهی آخرین حکم کارگزینی الزامی است (گواهی فراغت
از تحصیل این افراد با عنوان نهاد و موسسه یا سازمان محل خدمت صادر و ارسال میگردد).
ج -برای دانش آموختگانی که عضو رسمی ارگانهای نظامی هستند ،ارایهی کارت عضویت رسمی الزامی است
(گواهی فراغت از تحصیل این افراد با عنوان ارگان مربوطه صادر و ارسال میگردد).
و -صدور گواهی موقت فراغت از تحصیل توسط کارشناس صدور مدرک صورت می پذیرد.
شیوه نامه اجرايی ،بند  3ذيل ماده  :27تحویل کارت دانشجوئی در زمان تسویه حساب الزامی است.
ماده  .28مؤسسه آموزشی میتواند بخشی از اختیارات خود را در این آیین نامه به گروه آموزشی یا یک کمیته
منتخب ،تفویض کند.
ماده  .29مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و هر گونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن ،بر عهده مؤسسه است و
نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی وزارت است.
ماده  .30این آیین نامه در یک مقدمه 3۰ ،ماده و  21تبصره در جلسه شماره  866مورخ  139۴/7/۴به تصویب
شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  139۴-95و پس از آن الزم االجرا
است.
شیوه نامه اجرايی ،بند  1ذيل ماده :30بندهای شیوه نامه اجرایی ذیل مواد این آیین نامه که در کادرهای
مجزا آورده شده است به تصویب شورای آموزشی موسسه رسیده و برای همه دانشجویان کارشناسی ارشد
موسسه آموزشی عالی فراز الزم االجرا است .البته در صورتی که برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی
 1۴۰۰-1399بندهایی از شیوه نامه اجرایی با مصوبات موسسه آموزشی در زمان پذیرش دانشجو ،مغایرتی داشته
باشد ،تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای این بندها بر عهده شورای آموزشی موسسه میباشد.
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فرم هاي ضروري
دورۀ کارشناسی ارشد
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شماره………… :
تاریخ…………. :

بسمه تعالی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
معاونت آموزشی

فرم پذيرش شرايط تحصیل در دورههاي

پیوست………... :

تحصیالت تكمیلی

و تحصیالت تکمیلی

اینجانب  .................................................................دانشجوی دورهی کارشناسی ارشد رشته .........................................
به شماره دانشجویی .........................................کد ملی  .........................................اطالع و پایبندی خود به مقررات و
ضوابط تحصیل در دورة تحصیالت تکمیلی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز گچساران  ،بویژه در موارد زیر را اعالم
می دارم.
-1تحصیل به صورت تمام وقت :دانشجو موظف است درطول دوره (آموزشی وپژوهشی) به صورت تمام وقت در
موسسه آموزشی حضور داشته باشد .هر گونه اشتغال (تمام/پاره وقت) در طول دوره خارج از موسسه منوط به موافقت
کتبی موسسه خواهد بود.
 -2حضور فعال :دانشجو موظف است به طور فعال در کلیه کالسهای درس ،سمینارهای علمی ،دفاعیههای دانشجویان
دورههای تحصیالت تکمیلی و سایر جلسه هایی که استاد راهنما تعیین می کند شرکت نماید.
 -3ارتباط مستمر با استاد :دانشجو موظف است به طور منظم و مطابق برنامهای که از طرف استاد راهنما اعالم می شود،
استاد راهنما را مالقات نموده و گزارشی از پیشرفت کار و آخرین نتایج پژوهش خود را به وی ارایه نماید.
 -4رعايت دقیق ضوابط و مقررات :دانشجو موظف است با مراجعه متناوب به وبگاه تحصیالت تکمیلی از سایر
مقررات و ضوابطی که توسط موسسه اعالم میگردد مطلع شده آنها را رعایت کند.
در ضمن اعالم میدارم که عدم رعایت موارد باال ،حسب مورد منجر به محرومیت اینجانب از تسهیالت آموزشی،
دانشجویی و یا رفاهی خواهد شد.
تاریـخ......................................... :

امضا ........................................ :
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شماره………… :
تاریخ…………. :

به نام خدا

پیوست………... :

فرم شماره 1

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

انتخاب استاد راهنما و پیشنهاد موضوع

معاونت آموزشی
و تحصیالت تکمیلی

استاد محترم جناب آقاي/سرکار خانم .................................................

احتراماً اینجانب  ..........................................................دانشجوی کارشناسی ارشد به شماره دانشجویی
.........................................

.........................................

نوبت

رشته

.........................................موسسه

 .........................................که در مقطع قبل در رشته ی  .........................................گرایش  ..................................دروس
تخصصی زیر را با نمرات ذکر شده در جدول شمارهی  1با معدل کل  .........................................گذراندهام ،متقاضی انتخاب
پایان نامه در گرایش  .........................................تحت راهنمایی آقای دکتر .......................................با موضوع زیر می
باشم.
عنوان موضوع پیشنهادي:

..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
جدول شمارهي :1
نام درس تخصصی

نمره در

نام درس تخصصی

نمره در

نام درس تخصصی

دوره تحصیلی قبل

درس

دوره تحصیلی قبل

درس

دوره تحصیلی قبل

نمره در درس

ضمناً دروسی که تاکنون در مقطع فعلی گرفتهام در جدول شمارهی  2آمده است.
جدول شمارهي:2
نام درس تخصصی اين دوره

نمره در

نام استاد

نام درس تخصصی اين دوره

نمره در

نام استاد

تحصیلی

درس

درس

تحصیلی

درس

درس

تاریـخ......................................... :
امضا ......................................... :
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مدير محترم گروه.................................................
احتراماً اینجانب آمادگی پذیرش راهنمایی اول/دوم پایان نامه دانشجو............................با عنوان مذکور را دارم.
خانم  /آقا ی :دکتر....................................
امضا و تاریخ
معاون محترم آموزشی و پژوهشی موسسه ..........................................................
احتراماً موضوع در جلسه مورخ  ...............................گروه آموزشی مطرح و خانم/آقای دکتر ........................................
به عنوان استاد راهنمای دانشجو انتخاب شد و با کلیات موضوع موافقت گردید.
تاریـخ......................................... :
امضا مدیر گروه ......................................... :
مدیر محترم آموزش تحصیالت تکمیلی لطفا این فرم در پرونده دانشجو درج گردد.
خانم /آقا ی:دکتر..............................
معاون آموزشی و پژوهشی موسسه

23

امضا و تاریخ

باسمه تعالی
جمهوری اسالمی ایران
شورای عالی انقالب فرهنگی
فرم شماره 2
اولويت هاي علم و فناوري کشور
 .1-3اهداف اولويت بندي و رويكرد پشتیبانی از اولويتها
استخراج اولویتهای علم و فناوری کشور در سند حاضر حاصل ترکیب رویکردهای مزیت محور  ،نیازمحور ،مرزشکن و آینده نگر
است .براین اساس و به منظور تحقق اولویتها  ،نوع پشتیبانی از آنها بسته به وضع موجود علوم و فناوریهای مرتبط و نوع توسعه کمی و
تحول و ارتقای کیفی مورد نظر در طیف وسیعی از پشتیبانی های فکری  ،مالی  ،قانونی ،منابع انسانی و مدیریتی متغیر خواهد بود.
برخی رویکردهای پشتیبانی از اولویتهای علم و فناوری عبارتند از :
-

هدایت سرمایه گذاری ها از طریق برنامه های پنج ساله و بودجه های سالیانه و ردیفها و تسهیالت مالی متمرکز؛

-

هدایت نظام آموزش برای تأمین و جذب نیروهای نخبه و متخصص مورد نیاز در حوزه های اولویت دار ؛

-

اصالح و ایجاد ساختارها و فرایند ها  ،تنظیم و تدوین و تصویب سیاستها و ضوابط تشویقی خاص برای رشد سریع (میانبٌر)
در حوزه های اولویت دار ؛

 ،2-3اولويتهاي علم و فناوري کشور
از آنجا که حصول اطمینان از رشد و شکوفایی در برخی از اولویتها نیازمند توجه و هدایت و پشتیبانی در سطوح کالن مدیریتی
کشور است و در برخی دیگر رشد و توسعه با پشتیبانی مدیریت های میانی و تخصیص غیرمتمرکز منابع حاصل خواهد شد  ،اولویت
ها به ترتیب در سه سطح الف و ب و ج تنظیم شده اند  .این دسته بندی ناظر بر نحوه و میزان تخصیص منابع  ،اعم از مالی و انسانی و
توجه مدیران و مسئوالن است.
اولويتهاي الف
در فناوري

:1

فناوری هوافضا – فناوری اطالعات و ارتباطات –

فناوری هسته ای –2فناوری نانو و میکرو-

فناوریهای نفت و

گاز -فناوری زیستی -فناوریهای زیست محیطی - 3فناوریهای نرم و فرهنگی؛
در علوم پايه و کاربردي :ماده چگال -سلول های بنیادی و پزشکی مولکولی – گیاهان دارویی -بازیافت و تبدیل انرژی-
انرژی های نو و تجدید پذیر -رمزنگاری و کدگذاری -علوم شناختی و رفتاری؛
در علوم انسانی و معارف اسالمی :مطالعات قرآن و حدیث -کالم اسالمی  -فقه تخصصی -اقتصاد ،جامعه شناسی ،علوم
سیاسی ،حقوق ،روانشناسی ،علوم تربیتی و مدیریت مبتنی بر مبانی اسالمی -فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسالمی -فلسفه
والیت و امامت -اخالق کاربردی و حرفه ای اسالمی -سیاستگذاری و مدیریت علم  ،فناوری و فرهنگ -زبان فارسی در مقام زبان
علم؛
در سالمت :سیاستگذاری و اقتصاد سالمت – دانش پیشگیری و ارتقای سالمت و تأکید بر بیماریهای دارای بار باال و معضالت
بومی -الگوهای شیوه زندگی سالم منطبق با آموزه های اسالمی – استفاده از الگوهای تغذیه بومی؛
در هنر :حکمت و فلسفه هنر -هنرهای اسالمی ایرانی -هنرهای مرتبط با انقالب اسالمی و دفاع مقدس -اقتصاد هنر -فیلم و
سینما -رسانه های مجازی با تأکید بر پویانمایی و بازی های رایانه ای – معماری و شهرسازی اسالمی -ایرانی -موسیقی سنتی و بومی
ایران – ادبیات و شعر و داستان نویسی – طراحی هنری ایرانی اسالمی و لباس و فرش ایرانی.
اولويتهاي ب
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در فناوري :لیزر -فوتونیک -زیست حسگرها -حسگرهای شیمیایی -مکاترونیک -خودکارسازی و روباتیک -نیم رساناها-
کشتی سازی -مواد نوترکیب -بسپارها(پلیمرها) حفظ و احیای ذخایر ژنی -اکتشاف و استخراج مواد معدنی -پیش بینی و مقابله با
زلزله و سیل -پدافند غیرعامل؛
در علوم پايه و کاربردي :ژئوفیزیک -ایمنی زیستی -بیوانفرماتیک -اپتیک -فیزیک انرژی های باال و ذرات بنیادی -محاسبات و
پردازش اطالعات کوانتومی -نجوم و کیهان شناسی -فیزیک اتمی و شتابگرها -علوم ژنی -محاسبات نرم و سیستم های فازی-
توپولوژی؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1علوم مورد نیاز هردسته از فناوریها در همان سطح از اولویتها قرار می گیرند.
 .2از جمله شکافت و گداخت
 .3از جمله مدیریت و فناوری آب  ،خاک و هوا -کاهش آلودگی آب  ،خاک و هوا -مدیریت پسماند -بیابان زدایی -مبارزه با
خشکسالی و شوری
در علوم انسانی و معارف اسالمی :اخالق اسالمی و مالعات بین رشته ای آن -الهیات -عرفان اسالمی -فلسفه -غرب شناسی
انتقادی -کارآفرینی و مهارت افزایی -تاریخ اسالم و ایران و انقالب اسالمی -مطالعات زنان و خانواده مبتنی بر مبانی اسالمی -تاریخ
علم ( -با رویکردتاریخ اسالم و ایران) – جغرافیای سیاسی؛
در هنر :مطالعات انتقادی هنرمدرن -مطالعات تطبیقی حوزه های هنر – هنرهای سنتی و صنایع دستی – خوشنویسی -هنرهای
نمایشی -مباحث میان رشته ای هنر و شاخه های علوم با تأکید بر نگاه اسالمی .
اولويتهاي ج
در فناوري :اپتوالکترونیک -کاتالیستها -مهندسی پزشکی -آلیاژهای فلزی -مواد مغناطیسی -سازه های دریایی -حمل و نقل
ریلی -ایمنی حمل و نقل – ترافیک و شهرسازی -مصالح ساختمانی سبک و مقاوم -احیای مراتع و جنگلها و بهره برداری از آنها –
فناوریهای بومی؛
در علوم پايه و کاربردي :جبر و ریاضیات غیرخطی -ریاضیات گسسته و ترکیباتی – آنالیز تابعی و همساز – سیستم های
دینامیکی و احتمال -کنترل و بهینه سازی -زیست ریاضی – پالسما -بیوفیزیک -فیزیک سیستم های پیچیده -بیوشیمی -شیمی سبز-
مواد سیلیکونی -تکتونیک و زمین شناسی مهندسی -فرآوری و استحصال و تلخیص مواد آلی و معدنی -مخاطرات زیست محیطی-
تغییرات اقلیمی -اقیانوس شناسی و علوم دریایی -تنش های زیستی و غیر زیستی -تولید ارقام و گونه های مناسب با بهره برداری از
تنوع زیستی – بهینه سازی الگوی کشت منطقه ای -جامعه شناسی زیستی؛
در سالمت :علوم میان رشته ای بین علوم پایه با علوم بالینی -مقابله باپدیده اعتیاد -ایمنی غذایی -امنیت غذایی؛
فصل چهارم  :راهبردها و اقدامات ملی براي توسعه علم و فناوري در کشور
 1-4راهبردهاي کالن توسعه علم و فناوري کشور
راهبرد کالن  :1اصالح ساختارها و نهادهای علم وفناوری و انسجام بخشیدن به آنها و هماهنگ سازی نظام تعلیم و تربیت  ،در
مراحل سیاستگذاری و برنامه ریزی کالن
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شماره………… :
تاریخ…………. :

به نام خدا

پیوست………... :
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

فرم شمارهي 3

معاونت آموزشی

طرح پیشنهادي پاياننامهي کارشناسی ارشد

و تحصیالت تکمیلی

 -1اطالعات دانشجو
شمارهی دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:
موسسه آموزشی:
دورهی:

گروه:

روزانه

رشتهی تحصیلی و گرایش:

نوبت دوم

بهمن ماه

ورودی :مهرماه

نشانی
Email:

تلفن:
تلفن همراه :

 -2اطالعات اساتید راهنما و
مشاوره
تعداد پایاننامهها /رساله های
نام و نام خانوادگی

تخصص
اصلی

رتبهی

درصد

محل

مشارکت

دانشگاهی خدمت

مصوب و در حال اجرا
تحت
راهنمایی



تحت مشاوره

امضا

ارشد دکترا ارشد دکترا
استاد راهنمای
( )1
استاد راهنمای
( )2
استاد مشاور

*تعداد پایاننامهها /رساله های مصوب در موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز بر اساس درصد مشارکت درج گردد.
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 -3شناسنامهي پاياننامه
عنوان فارسی:

عنوان انگلیسی:
کلید واژگان فارسی

کلیدواژگان انگلیسی:
نوع پژوهش :بنیادی
نظری

توسعهای
عملی

کاربردی

تعداد واحد پایاننامه:

عملی  -میدانی

این پایاننامه در راستای اولویتهای علم و فناوری کشور با موضوع  ...................................................از سطح الف  ،ب  ،ج از
بخش  2-3نقشهی جامع علمی کشور میباشد.
 -4نوآوري و مالكیت نتايج طرح
پژوهشی که در این پایاننامه اجرا میشود نوین میباشد .با جستجو در پایگاههای معتبر علمی و پژوهشگاه اسناد و مدارک علمی ایران
پایاننامهای با این عنوان تاکنون به ثبت نرسیده است .ضمناً کلیه حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتایج پایاننامه (اعم از چاپ مقاله ،ارائه
به بخش صنعت و  ) ...متعلق به موسسه آموزشی عالی غیر انتفاعی فراز است و انتشار نتایج نیز تابع مقررات دانشگاهی است و با موافقت
استاد راهنما صورت میگیرد.
استاد راهنما:
دانشجو:

تاریخ و امضا:

تاریخ و امضا:
تاريخ تصويب در موسسه:
شمارهي پاياننامه در سامانهي آموزشی:
حداقل نه ماه پس از تصويب طرح پیشنهادي در شوراي آموزشی موسسه اجازهي دفاع صادر میشود.
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 -5بیان مسئلهي اصلی پژوهش

 -6اهمیت و ضرورت مسئله

-7

مبانی نظري و تاريخچهي علمی

پژوهش

 -8اهداف پژوهش
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 -9پرسش ها و يا فرضیههاي پژوهش

 -10روش اجراي پژوهش

-11منابع (برابر يكی از الگوهاي ارايه شده
در شیوهنامهي نگارش پاياننامه)

 -12هزينههاي پاياننامه
الف -آیا این طرح از سوی سازمانهای دیگر تامین اعتبار شده است؟ بله

خیر

در صورتی که پاسخ بلی است ،اطالعات زیر را بنویسید:
تاریخ تصویب :میزان اعتبار:

نام سازمان:

ب -آیا پایاننامه بخشی از یک طرح پژوهشی موسسه است؟

بله

خیر

در صورتی که پاسخ بلی است ،اطالعات زیر را در بارهی طرح پژوهشی بنویسید:
عنوان طرح:
شمارهی قرارداد با معاونت پژوهشی:
نام مجری:
تاریخ تصویب طرح:

موسسه آموزشی:

گروه:
وضعیت اجرایی طرح:

بودجهی مصوب:

توضیحات:
ج -هزینهی پیشنهادی استاد راهنمای پایاننامه برای اجرای این طرح برابر با  ..........................ریال است.
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 -13مراحل تصويب پاياننامه
شورای گروه آموزشی در جلسهی مورخ  .................................با انجام پایاننامه با هزینهی  .............................موافقت
کرد.
خانم /آقاي :دکتر
مدير گروه
تاريخ و امضاء

در جلسهی شورای آموزشی موسسه مورخ  ............................با انجام پایاننامه با هزینهی  ............................ریال موافقت
گردید.
آقاي دکتر
رياست موسسه آموزشی غیر انتفاعی فراز
تاريخ و امضاء

سقف هزینههای طرح پیشنهادی با مصوبات موسسه آموزشی تطبیق دارد( .تأیید ریز هزینهها در زمان تسویه حساب انجام میگیرد).
آقاي دکتر
رياست موسسه آموزشی غیر انتفاعی فراز
تاريخ و امضاء

هزينه هاي درخواستی به صورت جداگانه دريكی از جداول ذيل درج گردد.
شمارهی دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:
موسسه آموزشی :

رشتهی تحصیلی و گرایش:

گروه:

تاریخ تصویب در شورای آموزشی موسسه غیر انتفاعی فراز گچساران :
جدول  :1هزینه پایان نامه های عملی
ردیف

سقف ردیف (ریال)

نوع هزینه

مبلغ در طرح
پیشنهادی(ریال)

الف

تجهیزات ( اموالی)

ب

مواد (مصرفی)

ج

1

1۰/۰۰۰/۰۰۰

آنالیز آزمایشگاهی
1۰/۰۰۰/۰۰۰

جمع کل
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جدول  :2هزینه پایان نامه های عملی -میدانی
ردیف

نوع هزینه

الف

تجهیزات ( اموالی)

ب

مواد (مصرفی)

سقف ردیف (ریال)

ج

آنالیز آزمایشگاهی

د

کتاب و نرم افزار

ه

مسافرت های دانشجو برای انجام تحقیق

و

چاپ ،تکثیر و صحافی

ز

پرسنلی

مبلغ در طرح پیشنهادی(ریال)

2/۰۰۰/۰۰۰

1۰/۰۰۰/۰۰۰

جمع کل

جدول  :3هزینه پایان نامه های نظری
ردیف

نوع هزینه
2

د

کتاب و نرم افزار

ه

مسافرت های دانشجو برای انجام تحقیق

و

سقف ردیف (ریال)

مبلغ در طرح پیشنهادی(ریال)

2/۰۰۰/۰۰۰

چاپ ،تکثیر و صحافی

3

2/۰۰۰/۰۰۰

جمع کل

  1هزینه تجهیزات اموالی با ارائه فاکتور و شماره ثبت اموال قابل پرداخت است و تجهیزات اموالی شامل کامپیوتر ،تجهیزاتجانبی و قطعات آن نمی شود.
  2کتاب و نرم افزار خریداری شده قالم اموالی محسوب شده و الزم است در زمان تسویه حساب پایان نامه  ،تحویل کتابخانهموسسه گردند .ضمناً برای خرید کتاب الزم است عدم وجود کتاب یا کمبود نسخ آن در کتابخانه موسسه به تأیید مسول
کتابخانه برسد.
 3در خصوص هزینه چاپ  ،تکثیر و صحافی صرفاً فاکتور شرکت خدمات چاپ و تکثیر مستقر در دانشگاه قابل قبول است.* هزينه خريد تجهیزات اموالی و مواد مصرفی در مواردي که اين تجهیزات يا مواد براي انجام تحقیقات پايان
نامه دو يا چند دانشجوي يک استاد راهنما استفاده شده باشد ،قابل تجمیع است.
** کلیه فاکتورها بايد به تأيید استاد راهنما رسیده باشد.
مبلغ ......................ريال مورد تأيید می باشد.
تاريخ و امضاء رياست موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
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شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :

فرم شماره 4

پیوست………... :

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

ابالغ تصويب طرح پیشنهادي پايان نامه

معاونت آموزشی

به استاد راهنما

و تحصیالت تکمیلی

همكار گرامی جناب آقاي  /سرکار خانم :دکتر .............................
با درود و تحیات
احتراما ،بدین وسیله راهنمایی پایان نامه ی خانم /آقای ..........................................به شماره دانشجویی
دانشجوی

...........................................

مقطع

کارشناسی

ارشد

رشتهی

.................................

با

عنوان

..................................................................................................................
که در جلسه مورخ  .................................شورای تحصیالت تکمیلی موسسه  .................................به تصویب رسیده است،
به شما واگذار می شود.خواهشمند است عالوه بر راهنمایی دانشجو و نظارت پیوسته در طی مراحل پژوهش ،گزارش کتبی
پیشرفت پایان نامه (بر اساس فرم شماره  ) 7را هر سه ماه یک بار تایید نموده و به معاون پژوهشی موسسه ارایه دهید  .امید
است در آموزش نیروهای متخصص و کار آمد موفق باشید  .به پیوست یک نسخه از طرح پیشنهادی مصوب ارسال می گردد.
با سپاس فراوان
آقاي دکتر..........................................
رياست موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز..........................
رونوشت :
 معاونت محترم آموزشی و پژوهشی موسسه ....................................دانشگاه ( .................................برای استاد راهنمای خارجازموسسه آموزشی )
مدیر آموزشی موسسه جهت درج در پرونده دانشجو -مدیر محترم گروه جهت اطالع
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شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :

فرم شماره 5

پیوست………... :

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

ابالغ تصويب طرح پیشنهادي پايان نامه

معاونت آموزشی

به استاد مشاور

و تحصیالت تکمیلی

همكار گرامی جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر .............................
با درود و تحیات

احتراما ،بدین وسـیله مشـاوره پایان نامه ی خانم /آقای  ........................................دانشـجوی مقطع کارشـناسـی ارشـد رشـتهی
 ............................................با عنوان................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
که در جلسـه مورخ  .................................شـورای آموزشـی  .................................به تصـویب رسـیده اسـت به شـما واگذار
می شـود.خواهشـمند اسـت ضـمن همکاری با اسـتاد راهنمای محترم ،دانشـجو را در پیشـبرد مراحل گوناگون پایان نامه یاری
فرمایید  .امید اسـت در آموزش نیروهای متخصـص و کار آمد موفق باشـید .به پیوسـت یک نسـخه از طرح پیشـنهادی مصـوب
ارسال می گردد.
با سپاس فراوان
آقاي دکتر..........................................
رياست موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
رونوشت :
•
•

معاونت محترم آموزشی و پژوهشی موسسه ......................... ................................دانشگاه  (.................................برای استاد مشاور
خارج از موسسه آموزشی )
مدیر محترم آموزش جهت اطالع

•

مدیر محترم گروه جهت اطالع

•

کارشناس محترم آموزش جهت درج در پرونده دانشجو
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شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :

فرم شماره 6
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
معاونت آموزشی

پیوست………... :

درخواست علیالحساب
هزينه پايان نامه دانشجويان کارشناسی ارشد

و تحصیالت تکمیلی

رياست محترم موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز ........................................................
احـتـرام ـاً از آنـجــا کــه طـرح پـیشــــنـهــادی پــایــان نــامــهی شــــمــاره  ............................مـربـوط بــه آقــای  /خــانـم
 ........................................................دانشــجوی مقطع کارشــناســی ارشــد رشــتهی  ...........................................به شــماره
دانشـجویی  ...........................................در جلسـهی مورخ  ....................................شـورای آموزشـی تصـویب شـده اسـت،
ضـمن ارسـال یک نسـخه از طرح پیشـنهادی خواهشـمند اسـت دسـتور فرمایید نسـبت به پرداخت علیالحسـاب هزینهی پایاننامه
نامبرده اقدام گردد.
•

خانم /آقای :دکتر........................

خانم /آقای

خانم /آقای :دکتر........................

:دکتر........................
استاد راهنماي پايان نامه

مدير گروه...................

تاریـخ..................... :
امضاء

معاون آموزشی و پژوهشی موسسه...................
تاریـخ........................ :

تاریـخ........................ :

امضاء

امضاء

شماره ....................................تاریخ....................................
معاونت محترم اداري مالی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه ی شماره  ........................در جلسهی مورخ  .............................شورای آموزشی
موسسه مورد تأیید است .خواهشمند است دستور بررسی و پرداخت علیالحساب هزینه پایاننامه به استاد راهنمای پایان نامه
را صادر فرمایید .به پیوست یک نسخه از طرح پیشنهادی تصویب شده ارسال می گردد.
آقای دکتر .....................................
رياست موسسه .....................................
امضاء
رونوشت:
کارشناس محترم آموزش جهت درج در پرونده دانشجو
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بسمه تعالی
فرم شماره 7
گزارش پیشرفت و استمرار در فعالیتهاي پژوهشی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

دانشجويان دورهي کارشناسی ارشد

معاونت آموزشی

تاریخ تصویب پایان نامه

و تحصیالت تکمیلی

شماره...........................تاریخ....................................

شماره:
…………
تاریخ:
………….
پیوست:
………...

• توجه( :اين گزارش بايد هر سه ماه يكبار و حداقل در سه صفحه تنظیم گردد)
ا استاد گرامی جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر.....................................................

باسالم واحترام
بـــه استحضار می رســـــاند که پیشرفت تحصیلی اینجانـــب  .....................................................دانشجوی کارشناسی ارشد
رشتهی  .....................................................به شمارهی دانشجویی  ........................ .....................به شرح زیر میباشد:
الف) در نیمسال گذشته  ................واحد و در مجموع .............گذرانده و تعداد واحد باقیمانده  ...............واحد است.
ب) کار پــایــان نامــه با عنوان
............................................................................................................................................................................
تحت راهنمایی جنابعالی از تاریخ  .....................................................آغاز شده و پیشرفتهای زیر حاصل شده است
دسـتاوردهای پژوهشـی مرتبط با پایان نامه خود در سـه ماه گذشـته را بیان کنید (مانند مروری بر تحقیقات،جمع آوری داده
ها ،نگارش پایان نامه ،ارایه سمینار ،چاپ مقاله.).... ،

ضمناً برای سه ماه آینده برنامه های زیر انجام خواهد شد:
برنامه ها ،فعالیتها و دستاوردهای آموزشی و پژوهشی را که برای سه ماه آینده خود پیش بینی می کنید بنویسید.

تاريخ و امضاء دانشجو
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نظر استاد راهنما

دانشجو تا چه اندازه به اهدافی که برای سه ماه گذشته وی تعیین شده بود دست یافته است؟

اهدافی که دانشجو برای سه ماه آینده خود پیش بینی نموده است تا چه حد واقع بینانه و دست یافتنی است؟

خانم/آقای:دکتر .................................خانم/آقای:دکتر.................................

دکتر.................................

استاد راهنماي پايان نامه

استاد راهنماي پايان نامه

معاون آموزشی و پژوهشی

تاریخ و امضا

تاریخ و امضا

موسسه.......
تاریخ و امضا

م دير محترم آموزش گزارش پیشرفت تحصیلی در پرونده دانشجو درج و در اجراي مصوبه شوراي
آموزشی موسسه مورخ  99/10/29کپی آنها به همراه ساير مدارک جهت بررسی نهائی به شوراي
آموزشی همراه با فرم شماره  9ارسال نمايد .
رونوشت:
• استاد راهنماي پايان نامه
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شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :
پیوست………... :

فرم شماره 8
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
معاونت آموزشی
و تحصیالت تکمیلی

اعالم آمادگی دانشجو
جهت دفاع از پايان نامه

استاد گرامی جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر...................................................
باسالم واحترام

بــه استحضار می رســــاند که پــایــان نامــه ی اینجانــب ....................................................................به شماره
دانشجویی...................................دانشجوی کارشناسی ارشد .رشته نحصیلی  ..........................................با عنوان
...................................................................................................................................... ................................................
 ................................................................................................تحت راهنمایی جنابعالی پایان یافته است ،ضمن ایفاد یک
نسخه پایان نامه جهت استحضار و اعالم نظر نهایی حضرتعالی ،خواهشمند است در صورت صالحدید نسبت به تعیین تاریخ
دفاع از پایان نامه و سایر مراحل قانونی اقدام فرمایید  .در ضمن طرح پیشنهادی پایان نامه مذکور به شماره  .....................در
تاریخ .............................شورای آموزشی موسسه  ..............................به تصویب رسیده است.

* تايید استاد راهنماي پايان نامه

نام و نام خانوادگی دانشجو

جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ................................

امضاء

امضاء

تاریخ
رونوشت :
•

مدير محترم آموزش جهت اطالع

•

مدير محترم گروه جهت اطالع
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تاریخ

شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :
پیوست………... :

فرم شماره 9
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

پیشنهاد تاريخ برگزاري دفاع از پاياننامه

معاونت آموزشی

کارشناسی ارشد

و تحصیالت تکمیلی

توجه :اين فرم حداقل  15روز قبل از تاريخ دفاع به انضمام کارنامه جهت انجام امور اداري به حوزه آموزش
ارسال شود.

مدير محترم گروه ........................................
باسالم و احترام
بنا به تقاضای مورخ........................................خانم  /آقای ............................به شماره دانشجویی.....................دانشجوی
کارشناسی ارشدرشتهی.............................................در خصوص درخواست دفاع از پایان نامه شماره (..................مصوب
تاریخ ،)..............................به استحضار می رساند که نامبرده کلیه واحدهای الزم برای فراغت از تحصیل را گذرانده ،دفاع
ایشان از نظر مقررات بالمانع است و پایان نامه ایشان به لحاظ علمی و نگارشی از نظر اینجانب آماده و قابل دفاع میباشد و
پیشنهاد

میشود

جلسه

ی

دفاع

در

روز........................................

مورخ

........................................

ساعت ........................................در محل  ...................................برگزار گردد .یک نسخه از پایاننامه جهت طرح و بررسی
در گروه تقدیم می گردد  .ضمناً اساتید محترم  ........................................و  ........................................به عنوان داوران پایان
نامه پیشنهاد می گردند.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما ........................................
تاریخ وامضاء ........................................
مدير محترم آموزش موسسه  ...............................شماره  ...........................:تاریخ.................................... :
باسالم و احترام
پیرو تقاضای مورخ........................................جناب آقای /سرکار خانم دکتر  ........................................استاد راهنمای
محترم خانم  /آقای........................................دانشجوی رشتهی ........................................به استحضار می رساند که پایان
نامه ایشان در جلسه مورخ ــــــــــــــ شورای گروه آموزشی بررسی گردید و جهت برگزاری جلسه دفاع مورد تأیید قرار
گرفت .خواهشمند است در صورت موافقت براساس پیشنهاد استاد راهنما و هماهنگی های انجام شده نسبت به تأیید جهت
برگزاری

دفاع

در

روز....................

مورخ................................

ساعت

................................

در محل ، ...............................................همچنین دعوت از داوران مربوطه و سایر موارد اقدام فرمایید.
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نام داور

دانشگاه

مرتبه علمی

محل تلفن:

خدمت
( )1
( )2
• نامبرده کلیه واحدهاي الزم جهت فراغت از تحصیل را گذرانده است.
• کارنامه تحصیلی ايشان ضمیمه می باشد.
مديرگروه...................................:
نام و نام خانوادگی ..................................
تاریخ و امضا.................................... :

شماره ........................تاریخ.............................
معاون محترم آموزشی و پژوهشی موسسه ..........................
باسالم
احتراما ،ضمن تایید موارد فوق ،خواهشمند است نسبت به صدور مجوز جهت برگزاری جلسه ی دفاع و تعیین نمایندهی
آموزشی اقدام فرمایید .در ضمن همکاران زیر جهت تعیین نماینده ی آموزشی موسسه در جلسه ی دفاع از پایان نامه ی نام
برده معرفی میگردند.
نام و نام خانوادگی

موسسه

گروه آموزشی

شماره تماس

-1
-2
-3
*مدارک مربوط ضمیمه گردد.
در ضمن تعداد  ............فرم شماره ( 7گزارش پیشرفت و استمرار در فعالیت هاي پژوهشی دانشجو)
پیوست می باشد
نام و تاریخ و امضا کارشناس آموزش موسسه
دکتر............................................
مدير آموزش موسسه ................................
تاریخ و امضاء
رونوشت :
•

مدير محترم گروه (جهت اطالع )

•

استاد (يا اساتید) محترم راهنماي اصلی پايان نامه دانشجو(جهت اطالع )

•

کارشناس محترم آموزش (جهت اطالع هر گونه تغییرات احتمالی جلسه دفاع و نیز هماهنگی با دانشجو )
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شماره………… :

بسمه تعالی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
معاونت آموزشی

تاریخ…………. :

فرم شماره 10

پیوست………... :

صدور مجوز دفاع از پاياننامه کارشناسی ارشد

و تحصیالت تکمیلی

معاون محترم آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
باسالم واحترام
احتراماً ضمن بررسی پروندهی تحصیلی خانم  /آقای ...................................به شماره دانشجویی
..........................دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی .............................................................برگزاری جلسة دفاع از پایان
نامهی ایشان با عنوان
.................................................................................................................................... ......................................
درتاریخ ( 14......../............./.............:روز )......................... .
ال امکانپذیر نمیباشد.
به دلیل ......................................................فع ً
بالمانع است و  ............................................به عنوان نمایندهی آموزشی موسسه معرفی میگردند.
دانشجو از یک نمره ی بند استمرار در فعالیت پژوهشی با توجه به موارد ذیل حداکثر  ..................نمره می تواند
کسب نماید.
 )1از سه عدد فرم شماره ( 7گزارش پیشرفت و استمرار در فعالیتهای پژوهشی تحصیلی دوره ی کارشناسی ارشد)
تعداد  ................فرمارائه نموده است.
با تأخیر نمی باشد

 )2طرح پیشنهادی دانشجو :با تأخیر می باشد

)3به دلیل دفاع دانشجو در نیمسال ششم مشمول کسر  ./5نمره می گردد.
با آرزوي توفیق الهی
دکتر .................................
رياست موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

رونوشت:
 -1روابط عمومی موسسه
 -2مدیر آموزشی
 -3کارشناس آموزش جهت اطالع و درج در پرونده دانشجو
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شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :
پیوست………... :

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

فرم شماره 11

معاونت آموزشی

دعوت نامه اساتید داور

و تحصیالت تکمیلی

همكار گرامی جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر........................................
عضو محترم هیات علمی دانشگاه ........................................
باسالم
احتراما بنا به پیشنهاد مدیر محترم گروه ........................................بدینوسیله ضمن ارسال یک نسخه از پایان نامه به همراه تصویر طرح
پیشنهادی خانم /آقای ........................................دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی ........................................از جنابعالی دعوت می
شود به عنوان داور در جلسه دفاع از پایان نامــه نامبرده که در روز........................................مورخ  ........................................ساعت
 ........................................در محل  ........................................برگزار میشود شرکت فرمایید .پیشاپیش از همکاری صمیمانهی
جنابعالی سپاسگزاری می شود.

با آرزوي توفیق الهی
دکتر......................
معاون آموزشی و پژوهشی موسسه.......................
رونوشت :
 ریاست محترم موسسه آموزشی  ( ........................................ .................................برای استاد داور خارج ازموسسه ) مدیر محترم گروه ........................................ استاد راهنمای محترم دانشجومدیر محترم آموزشی جهت درج در پرونده دانشجو و اقدام مقتضی
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معاونت آموزشی

بسمه تعالی

شماره................... :

فرم شماره 12

تاریخ..................... :

ابالغ نماينده تحصیالت تكمیلی دانشگاه

پیوست................. :

و تحصیالت تکمیلی
همكار گرامی جناب آقاي /خانم دکتر........................................
عضو محترم هیات علمی گروه........................................

باسالم واحترام
بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود که به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی در جلسه دفاع از پایان نامه آقای /خانم....................
به شماره دانشجویی ..........................دانشجویکارشناسی ارشد رشته ..............................از ساعت  ..........تا ............
روز  ...............مورخ 14.../.../...در محل ................................برگزار می شود ،شرکت فرموده و پس از تکمیل گزارش
برگزاری جلسه دفاع ،آن را به همراه فرمهای ارزشیابی پایان نامه توسط اساتید راهنما ،مشاور و داور به صورت محرمانه به مدیریت
آموزشی و استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال فرمایید .در ضمن پس از برگزاری دفاع ،صورتجلسه دفاع را تکمیل و به معاون محترم
آموزشی مربوطه تحویل دهید.
-

در ضمن دانشجو از یک نمره ی بند استمرار در فعالیت پژوهشی با توجه به موارد ذیل حداکثر .............نمره می تواند کسب
نماید.
از سه عدد فرم شماره ( 7گزارش پیشرفت و استمرار در فعالیت های پژوهشی دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد) تعداد
............فرم ارائه نموده است.
با تأخیر نمی باشد

 ) 2طرح پیشنهادی دانشجو :با تأخیر می باشد

 )3به دلیل دفاع دانشجو در نیمسال ششم مشمول کسر  ./5نمره می گردد.
به پیوست شرح وظايف آن نماينده محترم ارسال می گردد.
با آرز وي توفیق الهی
دکتر.........................................
مدير تحصیالت تكمیلی و استعدادهاي درخشان موسسه
رونوشت :مدیر محترم آموزش جهت درج در پرونده دانشجو
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شرح وظايف نماينده محترم تحصیالت تكمیلی موسسه آموزشی در جلسه دفاع از پايان نامه

 .1طبق تبصره بند  1مصوبهی شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 3۰شهریور  99نمرهی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد شامل
حداکثر یک نمره فعالیتهای پژوهشی مطابق نمره اعالم شده در فرم شماره ( 13در صورت ارسال به مجالت معتبر یک نمره و در
صورت ارسال به کنفرانسهای ملی و بین المللی نیم نمره) با دارا بودن مستندات معتبر می باشد ،بدیهی است چنانچه دانشجو فاقد
مستندات فعالیتهای پژوهشی باشد نمره وی بر مبنای  19محاسبه خواهد شد .شایان ذکر است مقاله الزم است مرتبط با پایان نامه
بوده و با اسم استاد راهنما و تایید ایشان ارسال گردد .در ضمن صرفا به ارسال مقاله به کنفرانسهایی که فقط چکیده مقاالت را چاپ
می کنند امتیازی تعلق نمی گیرد .لیکن در صورتیکه خالصه مقاله قبل از تاریخ دفاع چاپ گردد نیم امتیاز قابل احتساب خواهد بود.
 .2ارائه مستندات جلسه دفاع به همراه مدارک صورتجلسه دفاع توسط نماینده معاونت آموزشی جهت ارسال به مدیر آموزشی موسسه
الزامی است.
 .3نماینده محترم الزم است از تطبیق پایان نامه با طرح پیشنهادی مصوب معاونت آموزشی  ،توسط داوران محترم اطمینان حاصل
نماید و تاییدیهی اساتید داور مبنی بر تطابق پایان نامه با طرح پیشنهادی را دریافت نماید.
 .4دریافت گزارش های سه ماهه از کارشناس مدیر آموزشی موسسه و ارایهی آن به اعضای کمیته دفاع جهت درج نمره مربوط به
استمرار در فعالیتهای پژوهشی الزم است.
 .5توصیه می گردد با حضور به موقع در جلسه دفاع همچنین فرایند جلسه به شرح ذیل توسط آن نماینده محترم اعالم گرد.
الف -اعالم شروع جلسه
ب -معرفی دانشجو
ج -معرفی اعضای کمیته دفاع و اعالم مدت زمان الزم جهت سخنرانی و طرح سوال توسط حضار و داوران (حدود چهل دقیقه وقت
برای سخنرانی دانشجو در نظر گرفته شود)
 -6طبق مصوبه شورای آموزشی مورخ 1399/6/3۰الزم است نماینده محترم معاون آموزشی موارد زیر را بعد از تحویل گرفتن فرمهای
مربوط به گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجو ( فرم شماره  )7از کارشناس آموزش موسسه بررسی و گزارش نماید:
برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  99به بعد نمره بند پیشرفت مستمر پژوهشی از فرم ارزشیابی پایان نامه ( فرم شماره  )7به
صورت زیر لحاظ گردد.
الف) در صورت تصویب طرح پیشنهادی در شورای آموزشی بعد از موعد مقرر  ۰/25از حداکثر نمره پیشرفت پژوهش کسر می
گردد ،در صورت دفاع از پایان نامه در نیمسال ششم به شرط موافقت کمیسیون موارد خاص  ۰/5نمره از این سقف کسر می شود .
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چنانچه  ،بعد از این زمان کمیسیون موارد خاص موسسه با تمدید سنوات دانشجو و دفاع از پایان نامه موافقت نمودند  ،نمره ای به
بند پیشرفت پژوهشی تعلق نخواهد گرفت.
ب ) ارائه حداقل سه گزارش پیشرفت پژوهش سه ماهه با شماره ی اداری موسسه به جلسه دفاع الزامی است و در صورت عدم ارائه ،
به ازای هر گزارش  ۰/25از سقف نمره پیشرفت مستمر پژوهش کاسته خواهد شد .همچنین مستندات مربوطه به همراه سایر مدارک
 ،قبل از جلسه دفاع توسط مدیر آموزشی تحویل گردیده و نماينده مذکور نیز گزارشات را به همراه ساير مستندات جلسه
دفاع به دفتر معاون آموزشی موسسه جهت بررسی ارسال نمايد.
ج) در صورتی که دانشجو قبل از جلسه دفاع از پایان نامه موفق به پذیرش یک مقاله مشترک با استاد راهنما در مجالت معتبر علمی-
پژوهشی گردد از کسر نمره بند استمرار در فعالیت پژوهشی ناشی از دیرکرد تصویب پروپوزال معاف می گردد.
 -7لطفاً اصل فرم شماره  15تحویل مدیر گروه مربوطه گردد و کپی آن همراه صورتجلسات دفاع به مدیر آموزشی موسسه تحویل
داده شود.
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شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :
پیوست………... :

فرم شماره 13
فرم ارزشیابی پايان نامه

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
معاونت آموزشی

توسط اساتید راهنما ،مشاور و داور

و تحصیالت تکمیلی

محرمانه

نماينده محترم موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
با سالم
احتراماً به اســتحضــار میرســاند که جلســه دفاع از پایان نامه خانم /آقای  ........................................دانشــجوی کارشــناســی ارشــد رشــته
 ........................................به شـــماره دانشـــجویی ........................................با عنوان........................................ ........................................ :
........................................ ........................................ ........................................ ........................................
در ســــاعـت  ......................روز  ...............................در محـل  ........................................برگزار گردیـد .نمرة دانشـــجو از نظر اینجـانـب
 .............................................به شرح زیر اعالم میگردد.

نمره گرفته شده

معیارهاي ارزيابی

حداکثر نمره

آرایش و تنظیم پایان نامه ،تدوین مطالب و حسن نگارش

2

هدفمندی پایان نامه (نو آوری ،کاربردی بودن و نیاز محور بودن و)...

5

استفاده از منابع و به روز بودن منابع پژوهش

2

تجزیه و تحلیل ،انسجام مطالب و بحث و نتیجه گیری

4

توانمندی علمی دانشجو در پاسخگویی به پرسش ها

2

نحوه ارایه مطالب در جلسه دفاع

3

استمرار در فعالیت پژوهشی

1

انتقال نتایج

ارسال مقاله به کنفرانس داخلی یا خارجی( حداکثر 0/5نمره)

پژوهشی

ارسال مقاله به مجالت معتبر (حداکثر  1نمره )

1

پایان نامه کاربردی (حداکثر  1نمره)
20

نمرهي جلسه دفاع
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نمره بند فعالیتهاي پژوهشی (حداکثر يک نمره) ،در صورت ارسال مقاله با تأيید استاد راهنما به مجالت معتبر يک نمره و
در صورت ارسال به کنفرانسهاي ملی و بین المللی نیم نمره با ارايه مستندات معتبر در جلسه دفاع ،خواهد بود .چنانچه
دانشجو فاقد مستندات معتبر فعالیتهاي پژوهشی باشد نمره اين بند در جدول صفر می باشد و نمره کل بر مبناي 19
محاسبه خواهد شد .در ضمن ارايه مستندات در جلسه دفاع به مدير آموزش الزامی است.
سمت :
استاد راهنما

استاد مشاور

داور خارجی

داور داخلی
نام و نام خانوادگی ........................................
امضاء .......................................
تاریخ ........................................
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شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :
پیوست………... :

فرم شماره 14
گزارش مدير آموزشی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

موسسه آموزشی عالی غیر انتفاعی فرازگچساران در جلسه

معاونت آموزشی

دفاع از پايان نامه

و تحصیالت تکمیلی

محرمانه

مدير محترم موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
با سالم،احتراماً به استحضار می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه خانم /آقای  ...............................دانشجـوی کارشنـاسی ارشد رشته ی
 ...................................به شماره دانشجویی ........................................با عنوان........................................ ........................................ :
........................................ ........................................ ........................................ ........................................در ساعت  ......................روز
 ...............................در محل  ........................................برگزار گردید .ضمن ارسال تعداد  ..................برگة ارزشیابی تکمیل شده توسط
اساتید راهنما ،مشاور  ،داور و مستندات فعالیتهای پژوهشی انجام شده که به تایید اعضاءکمیته دفاع پایان نامه رسیده،نتیجه جلسه به شرح زیر
جهت استحضار و اقدام الزم به حضور اعالم می گردد.
الف) ارزشیابی پايان نامه:
رديف

نمره

سمت

ضريب

1

استاد راهنما*

2

2

استاد مشاور*

1

3

داور داخل

1

4

داور خارج

1

نمره با اعمال ضريب

جمع
میانگین نمره

به حروف:

به عدد:

* در مواردی که دانشجو بیش از یک استاد راهنما یا بیش از یک استاد مشاور دارد میانگین نمره آنها محاسبه و منظور میگردد.
ارزش پايان نامه
عالی

بسیارخوب
2۰-19

خوب

18-18/99

قابل قبول
17-16/99

غیر قابل قبول

15-1۴/99

ب) شیوه ي برگزاري جلسه دفاع:
آیا جلسه دفاع راس ساعت مقرر آغاز و طبق برنامه پایان پذیرفت؟
آیا همه اعضای هیات داوران در مدت برگزاری جلسه دفاع حضور داشتند؟
آیا جو جلسه آزاد بود و پرسش و پاسخ انجام شد؟
آیا دانشجو از توان علمی الزم برای پاسخ مناسب به پرسش ها برخوردار بود؟
میزان استقبال و شرکت دانشجویان در جلسه دفاع چطور بود؟
میزان استقبال و شرکت اعضای هیات علمی گروه در جلسه دفاع چطور بود؟
بنا به نظر داوران ،آیا پایان نامه با طرح پیشنهادی مصوب تحصیالت تکمیلی مطابقت دارد؟
یادآوری  :خواهشمند است فرم شماره  15تكمیل ،اصل به مدير گروه ارائه شود و کپی به پیوست ارسال گردد.

نام و نام خانوادگی مدیرموسسه

مدیر آموزشی موسسه تاریخ :
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امضا:

کمتر از 1۴

شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :
پیوست………... :

فرم شماره 15
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
معاونت آموزشی

صورتجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد
توسط اساتید راهنما ،مشاور و داور

و تحصیالت تکمیلی
مدير محترم آموزش............................................
با سالم

احتراماً به اسـتحضـار میرسـاند که جلسـه دفاع از پایان نامه خانم /آقای ..............................................................دانشـجوی کارشـناسـی ارشـد
رشــــتــه ی ........................................بــه شــــمــاره دانشــــجــویــی ........................................بــا عــنــوان........................................ :
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................
در ســاعت  ......................روز ...............................با حضــور اســاتید راهنما ،مشــاور و داور در محل  ........................................برگزار
گردید و براساس محتوا و چگونگی ارایه پایان نامه:
الف :با نمره  ...........................و درجه ی  ............................مورد تصــویب اعضــای کمیته قرار گرفت .مقرر گردید دانشــجو اشــکاالت
احتمالی ذکر شـده توسـط هیات داوران که در جدول ذیل آمده اسـت را در اسـرع وقت برطرف نموده و به تایید اسـتاد راهنما و مدیر گروه
برساند.
ب :پایان نامه از نظــر هیات داوراندارای اشکاالت اساسی به شرح پیوست میباشد و بنابراین مورد تصویب قرار نگرفت و دانشجو باید پس
از رفع آنها مجدداً دفاع نماید.
اعضاء کمیته پايان نامه
رديف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

استاد راهنما

2

استاد مشاور

3

داور خارج

۴

داور داخل

اشكاالت احتمالی

5

نام و نام خانوادگی نماینده تحصیالت تکمیلی موسسه ........................................
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امضاءو تاریخ:

محل امضاء

شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :
پیوست………... :

فرم شماره 16
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
معاونت آموزشی

مجوز تكثیر و صحافی پايان نامه

اصالح و اعمال نظرات کمیته دفاع پایان نامه حداکثر تا دو ماه بعد از دفاع باید
انجام پذیرد

و تحصیالت تکمیلی

معاونت محترم پژوهشی موسسه ................................شماره................... :تاریخ..................... :
با سالم
احتراما به پیوسـت یک نسـخه از پایان نامه آقای /خانم  .................................................دانشـجوی دورهی  .................................رشـته ....................................که به
استناد تاییدیهی ذیل ایرادات وارده به پایان نامه توسط دانشجو بر طرف شده است ،جهت صدور مجوز تکثیر و صحافی به حضور ارسال می گردد.
نام و نام خانوادگی

امضاء

سمت
*

استاد راهنما

استاد مشاور
داور داخل
مدير گروه
* ايرادات وارده توسط داور خارجی در صورت موافقت داور خارج توسط استاد
راهنما بررسی گردد.
دکتر.........................................
مدير گروه ......................
امضاء و تاريخ................

معاون محترم آموزشی و پژوهشی موسسه
با سالم
احتراما ،به پیوســت یک نســخه از پایان آقای /خانم  .................................................دانشــجوی دورهی .................................
رشته ....................................بنا به تاییدیهی ذیل توسط مدیر آموزشی موسسه بررسی و تطبیق آن با الگوی نگارش موسسه تایید
گردیده است ،جهت بررسی و صدور مجوز تکثیر و صحافی به حضور ارسال می گردد.
................................................................
دکتر.......................................

مددير آموزش

معاون آموزشی و پژوهشی موسسه

امضاء و تاریخ....................................

امضاء و تاريخ...............
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پایان نامه دریافتی با الگوی نگارش پایان نامه ها تطبیق داده شد و
تاريخ

الف) مطابق الگو تنظیم شده است.

امضاء مدير آموزشی
موسسه

ب) با الگو همخوانی ندارد و موارد اشکال به دانشجو اطالع داده شد
ج) پس از مرتفع نمودن موارد اشکال توسط دانشجو ،مجددا با الگو تطبیق داده
شد.
تکثیر و صحافی ..............نسخه پایان نامه و  .................نسخه  CDبالمانع است
مدير آموزشی موسسه
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امضاء و تاريخ

شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :
پیوست………... :

فرم شماره 17
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

گزارش دانش آموختگی

و تحصیالت تکمیلی

دانشجويان کارشناسی ارشد
اصالح و اعمال نظرات کمیته دفاع پایان نامه حداکثر تا دو ماه

معاونت آموزشی

بعد از دفاع باید انجام پذیرد
شماره................... :تاریخ ..................... :پیوست :دارد( کارنامه)
سرپرست موسسه آموزشی با سالم
احتراماً به استحضار میرساند که آقای  /خانم  ........................................................به شــماره دانشــجویی ...........................................کلیه
واحدهای الزم برای اخذ درجه  .................................را با معدل کل ...............گذرانده است و در تاریخ  ....................................با موفقیت
از پایان نامه خود با عنوان:
....................................................................................................................................................................................................................
دفاع نموده اسـت ،از نظر این گروه دارای شـرایط دانش آموختگی می باشـد .ضـمن ارسـال پیوسـت های زیر ،خواهشـمند اسـت دسـتور فرمایید
مراتب جهت اقدامات بعدی به موسسه آموزشی اعالم گردد.
پیوست ها :
الف)  ۴نسخه پایان نامه که به امضای اعضای کمیته داوری پایان نامه رسیده است.
ب) لوح فشــــرده حــــاوی پوشه پایان نــامــــه ،چکیدههای فارسی و انگلیسی و فرم آلبوم بــــا فرمت های  PDFو Word ( Word XP
( .)2003الزم است فایل های پایان نامه پس از اصالح نهایی و تایید مدیر آموزشی موسسه توسط دانشجو ارایه شود)
ج) یک نســخه کارنامه تحصــیلی دانشــجو به تفکیک نیمســالهای تحصــیلی با قید معدل هر نیمســال و معدل کل که به تایید گروه و آموزش
موسسه رسیده است(در کارنامه ،نمره اعالم نشده نباید وجود داشته باشد).
د) صورتجلسه موافقت گروه و موسسه با فارغ التحصیلی دانشجو
ر)برگ تسویه حساب با واحدهای مختلف موسسه آمورشی
دکتر................................
مدير گروه...................................
تاريخ و امضا

شماره................... :تاریخ ..................... :پیوست :دارد( کارنامه)
مديرمحترم آموزشی موسسه
با سالم و احترام
ضـمن تایید دانش آموختگی نامبرده و ارسـال محرمانه کارنامه تحصـیلی دانشـجو ،خواهشـمند اسـت دسـتور فرمایید اقدامات الزم جهت دانش
آموختگی نامبرده انجام شود.
دکتر................................
سرپرست موسسه
امضاء
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شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :

فرم شماره 18
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

پیوست………... :

تسويه حساب دانشجويان

معاونت آموزشی

کارشناسی ارشد

و تحصیالت تکمیلی

(در سه برگ)

نام و نام خانوادگی.....................................شماره دانشجویی .............................................دانشجوی کارشناسی ارشد دوره
 ................................................رشته ....................................گرایش.....................
تلفن ...........................................پست الکترونیک..................................................
آدرس..................................................................................................................................................... ..................... :
توضیحات

ردیف
1

نام و نام خانوادگی

استاد/اساتید
راهنما

مسئول مربوطه

مهر و امضاي مسئول واحد

دانشـــجو پایان نامه صـــحـافی شـــده خود
تحویـل و در خصـــوص هزینـه هـای مـالی
پایان نامه با اینجانب تســویه حســاب نموده
است.

2

استاد /اساتید

دانشـــجوپـایـان نـامـه صـــحـافی شـــده خود
تحویل داده است.

مشاور*

3

مدير گروه

نامبرده با آزمایشـــگاههای گروه تســـویه
حسـاب نموده اسـتCD.پایان نامه تحویل
گرفته شد.

4

معاون آموزشی و
تحصیالت تكمیلی
موسسه آموزشی

5

مرکز کامپیوتر
موسسه آموزشی

با توجه به صـــورتجلســـه انجام دفاع و نیز
عـدم بـدهی نـامبرده بـه این معـاونـت انجـام
سایر مراحل تسویه حساب بالمانع است.
نـامبرده هیچگونـه بـدهی بـه مرکز کـامپیوتر
موسسه ندارد.

*در صورتی که استاد ( اساتید) مشاور خارج از موسسه آموزشی باشد ،دانشجو می تواند پايان نامه ايشان را به استاد
راهنما تحويل دهد.
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نام و نام خانوادگی دانشجو……………………… شماره دانشجویی ……………………مقطع  :کارشناسی ارشد
نام و نام
توضیحات

رديف
6

مسئول مربوطه

مدير امور عمومی

به آزمایشـگاهها  ،کارگاهها و واحد سـمعی
– بصری موسسه بدهی ندارد

موسسه
7

8

آموزش موسسه

مدير آموزش موسسه

از نقـطــه نظـر آموزشـــی دانش آموختـگـی
دانشجو بالمانع است.

از نقطـه نظر آموزشـــی و پژوهشـــی دانش
آموختگی دانشجو بالمانع است

9

حسابداري دوره هاي
(مخصوص دانشجویان

هیچگونـه بـدهی بـه حســـابـداری دوره هـای
موسسه ندارد.

انصرافی

10

خانوادگی

کتابخانه مرکزي

يک نسددخه پايان نامه و  CDتحويل
گرفتده شددد .ایشـــان هیچگونـه بـدهی بـه
کتـابخـانـه مرکزی موســـســــه نـدارد( .در
صددورت داشددتن کدارت کتدابخدانده
کارت از دانشجو گرفته شود)

53

مهر و امضاي مسئول
واحد

نام و نام خانوادگی دانشجو……………………… شماره دانشجویی ……………………مقطع  :کارشناسی ارشد
نام و نام
توضیحات

رديف
11

خانوادگی

مهر و امضاي مسئول

مسئول مربوطه

امور دانشجويی

بابت کمک هزینه تحصیلی مبلغ
به عدد:

ریال

به حروف:

ریال

بدهکار می باشد.
بابت هزینه خوابگاه مبلغ
به عدد:

ریال

به حروف:

ریال

بـدهکـار اســـت و کلیـه وســـایـل خوابگـاه و کدارت
تردد در خوابگداه و کدارت تغدذيده را تحویـل
داده است.
جمعا" مبلغ
به عدد:

ریال

به حروف:

ریال

به صندوق رفاه دانشجویان بدهی دارد.
تاريخ آخرين قسط وام:
12

امور پاياننامه
تحصیالت
تكمیلی موسسه
آموزشی

دوعددد  CDاز پـایـان نـامـه ،فرم مرکز اطالعـات و
مـدارک علمی ،فرم آلبوم فـارغ التحصـــیالن وفرم
شـــمـاره  25تحویـل گرفتـه شــــد و بـا توجـه بـه
صــورتجلســه انجام دفاع و نیز عدم بدهی نامبرده به
این مدیریت ســایر مراحل تســویه حســاب بالمانع
است.

13

امور آموزشی
تحصیالت
تكمیلی موسسه

باتوجه به مدارک ضـمیمه و تکمیل تسـویه حسـاب،
انجــام امور مربوط بــه دانش آموختگی دانشـــجو
بالمانع اسـت.ایشـان کارت دانشدجويی را تحویل
داده اند.

دانشآموختگی نامبرده بالمانع است.
دکتر
رياست آموزشی موسسه
امضا و تاريخ
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واحد

توضیحات

رديف
1

استاد/اساتید راهنما

نام و نام خانوادگی

مهر و امضاي مسئول

مسئول مربوطه

واحد

دانشـجو پایان نامه صـحافی شـده خود تحویل و
در خصـــوص هزینـه هـای مـالی پـایـان نـامـه بـا
اینجانب تسویه حساب نموده است.

2

3

4

استاد /اساتید مشاور

*

مدير گروه

معاون آموزشی و
تحصیالت تكمیلی
موسسه آموزشی

5

مرکز کامپیوتر موسسه
آموزشی

دانشــجوپایان نامه صــحافی شــده خود تحویل
داده است.
نامبرده با آزمایشـگاههای گروه تسـویه حسـاب
نموده استCD.پایان نامه تحویل گرفته شد.
با توجه به صـــورتجلســـه انجام دفاع و نیز عدم
بدهی نامبرده به این معاونت انجام سـایر مراحل
تسویه حساب بالمانع است.
نــامبرده هیچگونــه بــدهی بــه مرکز کــامپیوتر
موسسه ندارد.

*در صورتی که استاد ( اساتید) مشاور خارج از موسسه آموزشی باشد ،دانشجو می تواند پايان نامه ايشان را به استاد
راهنما تحويل دهد.
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نام و نام خانوادگی دانشجو……………………… شماره دانشجویی ……………………مقطع  :کارشناسی ارشد
نام و نام
توضیحات

رديف
6

7

8

مسئول مربوطه

مدير امور عمومی موسسه

آموزش موسسه

مدير آموزش موسسه

به آزمایشــگاهها  ،کارگاهها و واحد ســمعی –
بصری موسسه بدهی ندارد

از نقطه نظر آموزشـی دانش آموختگی دانشـجو
بالمانع است.

از نـقـطــه نـظـر آمـوزشـــی و پـژوهشـــی دانـش
آموختگی دانشجو بالمانع است

9

حسابداري دوره هاي
(مخصوص دانشجویان

هیچگونه بدهی به حسابداری دوره های موسسه
ندارد.

انصرافی

10

خانوادگی

کتابخانه مرکزي

يدک نسددخده پدايدان ندامده و  CDتحويدل
گرفته شدد .ایشـان هیچگونه بدهی به کتابخانه
مرکزی موسـسـه ندارد( .در صدورت داشدتن
کارت کتابخانه کارت از دانشدجو گرفته
شود)
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مهر و امضاي مسئول واحد

نام و نام خانوادگی دانشجو……………………………… شماره دانشجویی ……………………مقطع  :کارشناسی ارشد

توضیحات

رديف
11

امور دانشجويی

نام و نام خانوادگی

مهر و امضاي مسئول

مسئول مربوطه

واحد

بابت کمک هزینه تحصیلی مبلغ
ریال

به عدد:

ریال

به حروف:
بدهکار می باشد.
بابت هزینه خوابگاه مبلغ

ریال

به عدد:

ریال

به حروف:

بدهکار اســت و کلیه وســایل خوابگاه و کارت تردد
در خوابگاه و کارت تغذيه را تحویل داده است.
جمعا" مبلغ
ریال

به عدد:

ریال

به حروف:
به صندوق رفاه دانشجویان بدهی دارد.
تاريخ آخرين قسط وام:
12

امور پاياننامه
تحصیالت تكمیلی
موسسه آموزشی

دوعددد  CDاز پـایـان نـامـه ،فرم مرکز اطالعـات و
مدارک علمی ،فرم آلبوم فارغ التحصـیالن وفرم شـماره
 25تحویل گرفته شــد و با توجه به صــورتجلســه انجام
دفـاع و نیز عـدم بـدهی نـامبرده بـه این مـدیریـت ســــایر
مراحل تسویه حساب بالمانع است.

13

امور آموزشی
تحصیالت تكمیلی
موسسه

باتوجه به مدارک ضـــمیمه و تکمیل تســـویه حســـاب،
انجـام امور مربوط بـه دانش آموختگی دانشـــجو بالمـانع
است.ایشان کارت دانشجويی را تحویل داده اند.

دانشآموختگی نامبرده بالمانع است.
دکتر
رياست آموزشی موسسه
امضا و تاریخ
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شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :
پیوست………... :

فرم شماره 19
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

درخواست انصراف

معاونت آموزشی
و تحصیالت تکمیلی

دانشجويان تحصیالت تكمیلی

(فرم را ازموسسه مربوطه دریافت نمایید)

مدير محترم آموزش....................................
با ســالم اینجانب  ....................................فرزند  ....................................به شــماره شــناســنامه  ........صــادره از .......................
دانشـــجوی دوره  ....................................نوبت  ....................................رشـــته  ....................................به شـــماره دانشـــجویی
 ............................. .......که تعداد  ............واحد درســی را با معدل  ..............در این موســســه گذرانده و  ،تقاضــای انصــراف از
تحصـیل دارم .خواهشـمند اسـت صـورت امکان با تقاضـای اینجانب موافقت فرمایید .ضـمناً مدارک الزم  (:فرم تسـویه حسـاب) به
پیوست تقدیم میگردد.

تاریخ و امضاء
نظر معاونت محترم آموزشی و پژوهشی موسسه :
درخواست دانشجوی فوق مورد  ................................قرار گرفت.
تاریخ امضاء  ،و مهر

کارشناس محترم امور مالی.....................................................
تاریخ و امضا
کارشناس آموزشی موسسه ثبت در سیستم و ارائه گواهی مربوطه
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شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :
پیوست………... :

فرم شماره 20
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

پرداخت حق الزحمه داور خارجی

معاونت آموزشی

پايان نامه کارشناسی ارشد

و تحصیالت تکمیلی
نام و نام خانوادگی داور خارج:
مدرک تحصیلی:
رتبه علمی:
رشته و گرایش:
گروه:
موسسه
نام و نام خانوادگی

شماره

استاد

تاریخ

دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشجویی

راهنما

دفاع

هزینه
هزینه داوری

ایاب و

مالیات

ذهاب

خالص
پرداختی

بر اساس مصوبه مورخ 1شورای آموزشی موسسه و تأیید آن در جلسه مورخ  99/6/3۰هیئت رئیسهی محترم ،مبالغ فوق پس از کسر مالیات قابل
پرداخت است.

دکتر........................

دکتر......................

رياست موسسه ........

مدير گروه ......................

تاريخ و امضاء

تاريخ و امضاء

دکتر.....................
معاون اداري ومالی موسسه
تاريخ و امضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اینجانب دکتر  .....................................................عضو هیئت علمی دانشگاه  ..............................................مبلغ
 .....................................بابت داوری و هزینهی ایاب و ذهاب دریافت نمودم.
تاریخ ...................................................
امضاء ...................................................
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شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :
پیوست………... :

فرم شماره 22
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

درخواست تسويه حساب نهايی هزينه

معاونت آموزشی

پايان نامه دانشجويان کارشناسی ارشد

و تحصیالت تکمیلی

توجه:

اين فرم به پیوست طرح پیشنهادي مصوب(شامل هزينه هاي تأيید شده ممهور به مهر تحصیالت تكمیلی )
حداکثر تا  30روز پس از دفاع به معاونت اداري و مالی ارسال گردد.

تاریخ....................................

شماره....................................
معاون محترم اداري و مالی ..موسسه ......................................................

احترامـاً از آنجـا کـه آقـای /خـانم ........................................................دانشـــجوی کـارشـــنـاســـی ارشـــد دوره  ...........................رشـــتـهی
 ...........................................به شـــماره دانشـــجویی  ...........................................در تاریخ ....................................از پایان نامهی خود دفاع
کرده اسـت ،ضـمن ارسـال مدارک و اسـناد الزم خواهشـمند اسـت دسـتور فرمایید نسـبت به تسـویه حسـاب هزینهی اجرای پایاننامه ی نامبرده به
مبلغ  ...................................اقدام گردد.
در ضمن دانشجو  :دفاع کرده است (تاريخ دفاع)......................................

دفاع نكرده است

و پایان نامه نامبرده بصورت:
بنیادی
نظری

توسعهای
عملی

کاربردي

عملی  -میدانی

دکتر ...................................................
معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه ...................................
________________________________________________________________________________

مسئول محترم حسابداری حوزه پژوهشی ،آموزشی لطفاً بررسی و اقدام الزم صورت پذیرد.
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امضاء

بسمه تعالی
ضمیمه فرم شماره 22
صورت ريز هزينه پايان نامه ي دانشجويان تحصیالت تكمیلی
(فاکتورها الزم است داراي تاريخ و بدون خط خوردگی باشد)
استاد :

ردیف

شماره دانشجويی:

دانشجو:

مبلغ فاکتور

شرح فاکتور

تاریخ فاکتور

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
استاد :

دانشجو:
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

امضاء و تاريخ

امضاء و تاريخ
معاون آموزشی و پژوهشی موسسه
امضاء و تاريخ:

مسئول حسابداري حوزه پژوهشی  ،آموزشی و موسسه
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شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :
پیوست………... :

فرم شماره (23الف)
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
معاونت آموزشی
و تحصیالت تکمیلی

تمديد نیمسال پنجم تحصیلی
درخواست تمديد سنوات تحصیلی
دانشجويان کارشناسی ارشد
(در صورت نیاز برگه اضافی پیوست شود)

استاد گرامی جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر.....................................................
باسالم واحترام
ب ـــه استحضار می رس ـ ـ ـــاند که بنا به دالیل زیر کار پ ـــای ـــان نام ـــه اینجانب  ..................................................................................دانشجوی
کارشــناســی ارشــد رشــتهی  ..................................................................................به شــمارهی دانشــجویی  ...............................................با
عـنـوان ...........................................................................................................................................................................تـحــت راهـنـمــایـی
جنابعالی که از تاریخ  .....................................................آغاز شـده ،هنوزخاتمه نیافته و الزم اسـت یک نیمسـال به سـنوات تحصـیلی بنده اضـافه
گردد .لذا خواهشمند است مساعدت الزم مبذول فرمایید.
بطور خالصه دالیل خاتمه نیافتن پایان نامه خود را بیان کنید.

نام و امضای د انشجو

تاریخ

نظر استاد راهنما

نام و امضای استاد
راهنما

تاریخ

نظر شوراي گروه آموزشی

تاریخ جلسهی گروه

نام و امضای مدیر گروه

.......................
نام و امضای معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه

تاریخ و امضاء
تاریخ و امضاء

رونوشت :مدیریت آموزشی موسسه

62

شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :
پیوست………... :

فرم شماره (23ب)
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
معاونت آموزشی
و تحصیالت تکمیلی

تمديد نیمسال ششم تحصیلی
درخواست تمديدسنوات تحصیلی
دانشجويان کارشناسی ارشد
(در صورت نیاز برگه اضافی پیوست شود)

توجه  :تأيید  ./70پیشرفت پايان نامه توسط استاد راهنما الزامی است.
استاد گرامی جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر.....................................................
باسالم واحترام
ب ـــه استحضار می رس ـ ـ ـــاند که بنا به دالیل زیر کار پ ـــای ـــان نام ـــهاینجانب  ..................................................................................دانشجوی
کــارشـــــنــاســـــی ارشـــــد رشـــــتــهی  ..................................................................................بــه شـــــمــارهی دانشـــــجــویــی
 ...........................................................................................با عنوان ......................................................................................................
تحت راهنمایی جنابعالی که از تاریخ  .....................................................آغاز شــده ،هنوزخاتمه نیافته و الزم اســت یک نیمســال به ســنوات
تحصیلی بنده اضافه گردد .لذا خواهشمند است مساعدت الزم مبذول فرمایید.
بطور خالصه دالیل خاتمه نیافتن پایان نامه خود را بیان کنید.

نام و امضای د انشجو

تاریخ

نظر استاد راهنما

نام و امضای استاد

تاریخ

راهنما

نظر شوراي گروه آموزشی

تاریخ جلسهی گروه

نام و امضای مدیر گروه

.......................

نام و امضای معاونت آموزشی و پژوهشی
رونوشت :مدیریت آموزشی موسسه
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تاریخ
تاریخ

بسمه تعالی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
معاونت آموزشی
و تحصیالت تکمیلی

فرم شماره 24
بررسی لوح فشرده و پايان نامه
جهت مطابقت با مفاد راهنما بتدوين پايان نامه
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شماره………… :
تاریخ…………. :
پیوست………... :

شماره………… :

بسمه تعالی

تاریخ…………. :
پیوست………... :

فرم شماره 25
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

تقاضاي انتقال به صورت مهمان

معاونت آموزشی

دانشجويان کارشناسی ارشد

و تحصیالت تکمیلی

(اين فرم در  2صفحه می باشد)

جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر.....................................................
باسالم واحترام
بــه استحضار می رســــاند  ،اینجانب دانشجوی آن موسسه با مشخصات ذیل:
نام خانوادگی:

نام:

سال ورود:

مقطع:

تعداد واحدهای گذرانده:

کدملی:
مقطع:

رشته تحصیلی:
سال ورود:

معدل واحدهای گذرانده تاکنون :

شماره دانشجویی:
نیمسال:

گرایش:

دوره:

و با اطالع از قوانین آموزشی

تقاضای انتقال به صورت میهمان به موسسه  ......................................دارم ،در صورت امکان تقاضای اینجانب بررسی و اقدام الزم مبذول
گردد .در ضمن اینجانب متعهد می گردم در صورت موافقت موسسه آموزشی عالی فراز گچساران و دانشگاه مقصد با تقاضای اینجانب با
موسسه تسویه و در تاریخ مقرر خود را به اداره آموزش موسسه مقصد معرفی نموده و حق بازگشت از تقاضای خود را ندارم.
نام و نام خانوادگی دانشجو ........
تاریخ درخواست و امضا
_________________________________________________________________
معاونت محترم آموزشی و پژوهشی
سالم علیکم ؛
با ارائه شرایط دانشجو ....................در مورد انتقال به صورت مهمان به دانشگاه یا موسسه

 ......................در جلسه مورخ

...............................گروه آموزشی ................................مورد بررسی قرار گرفت و
با آن مخالفت شد
با آن موافقت شد و ایشان از لیست دروس درج شده در جدول زیر می تواند دروسی را درموسسه مقصد به صورت میهمان اخذ نمایند:
1

5

2

6

3

7

۴

8
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در ضمن استاد راهنمای دانشجو در جلسه مورخ  ..................شورای گروه جناب آقای  /سرکار خانم دکتر  ............................تعیین
شده است که موارد فوق مورد تأیید ایشان نیز قرار گرفته است.
استاد راهنماي دانشجو

مدیر گروه آموزشی...........................

نام و نام خانوادگی............................

نام و نام خانوادگی...............................
تاریخ و امضا

تاریخ و امضا
مدير محترم آموزش موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز
سالم علیکم

تقاضای انتقال خانم  /آقای  ................................به موسسه اموزشی  ................................................در شورای آموزشی موسسه
مورد بررسی قرار گرفت و نظر موسسه درخصوص انتقال ایشان  .............................می باشد.
•

خواهشمند است نتیجه در پرونده تحصیلی ایشان درج گردد
معاونت آموزشی و پژوهشی
نام و نام خانوادگی
امضا
مهر موسسه
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نحوه ارائه لوح فشرده و پايان نامه به مديريت تحصیالت تكمیلی موسسه

دانشجوی گرامی  ،خواهشمنداست به منظورسهولت درامرثبت ونگهداری صحیح ازپایان نامه پس ازدفاع واعمال تصحیحات مورد نیاز
توسط استاد راهنما و اعضاء کمیته پایان نامه ،الزم است نسبت به انجام مراحل ذیل به ترتیب زیراقدام فرمائید.
 -1تحويل لوح فشرده ( )cdبه امورپايان نامه هاي نوع اطالعاتی که بايد برروي لوح فشرده(  )cdضبط گردد  :لوح فشرده شامل
سه پوشه ( )folderباشد:
الف) پوشه پايان نامه که شامل :کل پایان نامه همراه با عکسها ،جداول ،نمودارها وچکیده هاحتی المقدوردریک فایل
( صفحه عنوان باامضاء اعضاء کمیته دفاع اسکن شودودرجای خودقرارگیرد ).هم بصورت پی .دی .اف ( )pdfوهم بصورت ورد ( )wordهرکدام درفایل
جداگانه .و براي گروه رياضی به صورت فارسی تكس  farsitexو پی دي اف  ( Pdfدر ضمن شیونامه ي تدوين پايان نامه در آيین
نامه ي آموزشی و پژوهشی (صفحه  60به بعد)موجود در سايت

http://farazuast.comمعاونت آموزشی موسسه فرمها و

آيین نامه ها می باشد)
ب ) پوشه چكیده ( )abstractکه شامل ۴فایل است :چکیده فارسی و چکیده انگلیسی بافرمت  wordو pdfهرکدام درفایل های جداگانه.
( الگووراهنمای تنظیم چکیده های موردنظردر سايت

 http://earazuast.comمعاونت آموزشی فرمها و آيین نامه ها می باشد)

موجود میباشد.
ج )پوشه فرم ها که شامل:
 فرم شماره24پس ازدرج مشخصات دانشجووعنوان پایان نامه فرم مذکور پرینت و به امورپایان نامه ها تحویل گردد. فرم مرکز اطالعدات و مددارک علمی ايران را از طریق وب ســـایـت مـذکورتهیـه وتکمیـل نموده وازهرکـدام یـک نســـخـه پرینـتوهمراه باچکیده فارسی وانگلیسی (طبق الگو)به امورپایان نامه هاتحویل گردد.
فرم آلبوم فارغ التحصدیالن همراه با عکس اسـکن شـده دانشـجو تکمیل ودر لوح فشـرده ضـبط و یک نسـخه پرینت و تحویل امورپایان نامه ها گردد.
 -2لوح فشرده( )CDاز رنگ روشن انتخاب و باماژیک ،مشخصات دانشجوشامل :نام  ،نام خانوادگی  ،رشته تحصیلی ،مقطع تحصیلی ،تاريخ
دفاع و عنوان پايان نامه برروی آن درج شده باشد ،فرم قاب  cdموجود دروب سایت فوق الذکر( فرم قاب )cdپس از تکمیل،چاپ وپس ازبرش
درداخل قسمت سمت راست جلد پایان نامه قرارداده شود و  cdدرآن قرار گیرد.
 -3پس ازتایید لوح فشرده و پایان نامه ازسوی امورپایان نامه ها و مدیریت آموزشی موسسه مجوزتکثیروصحافی صادرمیگردد.
 -4دانشجویان کارشناسی ارشد از تاریخ  99/1/16به بعد دو عدد  cdبه مدیر آموزشی موسسه تحویل دهند.
يک نسخه پایان نامة صحافی شده به همراه  cdبه کتابخانه موسسه تحویل دهند(.نسخه ي کتابخانه بايد داراي مهر تأيید موسسه آموزشی باشد)،
به اساتید راهنما و مشاور هرکدام یک نسخه بدون  cdو یک عدد cdبدون پایان نامه نیز به مدیر گروه تحویل دهند.
(دانشجویانی که دو استاد راهنما یا دو استاد مشاوردارند یک نسخه اضافه ترصحافی نمایند)

 بر اساس مصوبه شورای آموزشی موسسه الزاماً رنگهای زیر برای جلد پایان نامهها در نظرگرفته شده است:

رشته هاي ادبیات وعلوم انسانی( سورمه اي)
رشته هاي ( سبزرشته هاي علوم پايه (زرشكی)

رشته هاي فنی و مهندسی ( آبی)
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ثبت پايان نامه در سايت IRANDOCو ارائه کدرهگیري الزامی است.
در ضمن هنگام ارائه پايان نامه و لوح فشرده به دانشگاه ،فرم شماره  ( 18فرم تسويه حساب) و کارت دانشجويی را به همراه داشته
باشید

فرم قاب CD

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیالت تکمیلی
نام و نام خانوادگی:
رشته و گرايش تحصیلی:
شماره دانشجويی:
مقطع تحصیلی:
تاريخ دفاع:
عنوان پايان نامه :
کد رهگیري ثبت پايان نامه در سايت ايران داک :
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راهنمای تدوین و نگارش پایاننامه تحصیلی
مقدمــه
دانشجوی گرامی

اینک که به یاری خداوند متعال با گذراندن مراحل آموزشـی قصـد تدوین و نگارش پایان نامه تحصـیلی خود را دارید به شـما توصـیه
می شـود ،مطالب این راهنما را به دقت مطالعه فرما یید .این راهنما به شـیوه سـاده ای نگاشـته شـده و می تواند شـما را تا رسـیدن به یک
پایان نامه کامل همراهی کن د .پایان نامه به عنوان بخشـی از فعالیت های الزم برای اخذ درجه در رشـته و مقطع تحصـیلی مربوطه می
باشد ،که شامل شناسائی ،طرح مسئله علمی ،بیان فرضیه ،هدف ،روش تحقیق ،مراحل تحقیق ،بحث و نتیجه گیری است ،لذا بایستی
به طور منطقی و علمی نگاشــته شــود.یکی از دالئل تهیه این راهنما ایجاد هماهنگی از نظر شــکل ظاهری ،نحوه تایپ ،صــحافی و
صـفحه پردازی پایان نامه تحصـیلی دانشـجویان دوره تحصـیالت تکمیلی اسـت ،به نحوی که شـیوه های تدوین پایان نامه در رشـته
های مختلف دچار تشـتت نشـود و تا حد امکان اسـتقالل علمی رشـته ها نیز حفظ گردد ،الزم اسـت دانشـجویان پایان نامه خود را به
زبان فارسی تنظیم کنن د .پایان نامه ایکه از استانداردهای تعیین شده ،برخوردار نباشد مورد قبول موسسه قرار نخواهد گرفت.
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بخش هاي اصلی يک پايان نامه
یک پایان نامه یا رساله به طور معمول به ترتیب دارای بخش های زیر است:
 -1فرم زرکوب روی جلد به فارسی
 -2فرم داخلی جلد به فارسی (مندرجات روی جلد)
 -3بسم ا…الرحمن الرحیم
 -۴تأییدیه ی هیأت داوران جلسه ی دفاع از پایان نامه/رساله
 -5تعهدنامه اصالت اثر
-6حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج
 -7تقدیم (اختیاری)
 -8تشکر و قدردانی (اختیاری)
 -9چکیده پایان نامه به فارسی (خداکثر  3۰۰واژه)
 -1۰فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی ،عنوان کتاب نامه ،و عنوان پیوست ها)
-11فهرست اشکال (در صورت وجود)
 -12فهرست جداول (در صورت وجود)
 -13فهرست عالئم اختصاری (در صورت وجود)
 -1۴بدنه اصلی پایان نامه که هر قسمت در قالب یک فصل آورده می شوند:
 -1مقدمه
 -2مروری بر مطالعات انجام شده یا پیشینه تحقیق
 -3روش تحقیق و داده ها
 -۴نتایج (یافته ها)
 -5بحث و نتیجه گیری همراه با مطالعات آتی یا پیشنهادها
 -15لیست مقاالت ارائه شده (بر اساس نظرموسسه آموزشی )
 -16فهرست منابع و مأخذ
 -17پیوست ها (در صورت وجود)
 -18چکیده به انگلیسی (خداکثر  3۰۰واژه)
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 -19صفحه عنوان انگلیسی
 -2۰پشت جلد

فصل اول :تنظیم مطالب پاياننامه
 نكات کلیقبل از شروع نگارش پایان نامه نکاتی در مورد تایپ به شرح زیر به اطالع میرساند:
 تایپ در محیط ویندوز  7و باالتر با استفاده از نرم افزار کاربردی  2۰1۰ Wordو باالتر انجام و با پسوند  .docذخیره میشود. وینـدوز  7و بـاالتر قـابلیـت تـایـپ فـارســـی را دارنـد .برای افزودن زبـان فـارســـی بـه وینـدوز از مســـیر Control Panel\Clock, Language, and Region\Languageاقدام و زبان فارســی ( )Persianرا از لیســت انتخاب نمایید .الزم اســت که فونتهای
فارسی مورد نیاز نصب گردد .در بین فونتهای نصب شده الزم است فونت  B Nazaninموجود باشد.
 از طرف دیگر نیمفاصــله را نمیتوان تایپ کرد( .مثالً به جای این که "میشدود" را به این شــکل تایپ کنید ،به یکی از صــورتهای"می شددود" یـا "میشددود" تـایـپ میشـــود یـا بـه جـای این کـه "محلولهدا" را بـه این شـــکـل تـایـپ کنیـد ،بـه یکی از صـــورتهـای
"محلولها" یا "محلولها" تایپ میشـــود که هر دو حالت از نظر نگارش فارســـی غلط اســـت و در زمان تحویل رســـاله قابل قبول
نیســت) .برای رفع این نقیصــه دکمههای  Shiftو  Controlو عدد  2را همزمان میگیریم تا نیمفاصــله ایجاد گردد .ســایر روشهای
ایجاد نیمفاصله مشکالتی را به وجود میآورند که الزم است از این روشها اجتناب گردد.
 در استفاده از نقطه ،کاما و ....دقت داشته باشید که این عالمتها به کلمهی قبلی خود میچسبند و از کلمه بعدی به اندازهی یک فاصلهقرار میگیرند.
  Enterزدن تنها برای ایجاد پاراگراف جدید است نه برای ایجاد صفحهی جدید .برای ایجاد صفحه جدید از  Enterزدن متوالی اجتنابکنید بلکه با پایین نگه داشتن کلید  Ctrlو زدن  Enterصفحه جدید ایجاد کنید.
 در تایپ فارسی که با کلمات انگلیسی آمیخته میشود باید دقت داشت که جهت تایپ همواره راست به چپ ( )Right-to-Leftباشدو متن جورچین ( )Justifyشود.

-

تذکر جدی داده می شـود که از همان ابتدا چارچوب عناوین مورد اسـتفاده در پایان نامه را مشـخص نمایید .در تایپ متن قسـمتهایی که
وجود دارند شـامل عناوین متن (اصـلی ،فرعی و  ،)....عناوین جداول ،شـکلها و  ....و بدنه اصـلی متن هسـتند که از منوی  Stylesدر سـر
برگهی  Homeبرای بدنه اصـلی متن از اسـتایل  Normalبرگزیده شـود و برای عناوین (چه برای متن چه برای جداول و شـکلها و )...
از اسـتایلهای دیگری غیر از نرمال انتخاب نمایید .با این تدبیر و پیشبینی ایجاد فهرسـتهای مطالب و جداول و شـکلها بسـیار سـهلتر
خواهد شـد .برای هر اسـتایلی که انتخاب می کنید ،فونت مورد نظر (بر اسـاس این شـیوه نامه) را باید در هر اسـتایل تعریف کنید که به این
منظور بر روی اسـتایل کلیک راسـت کرده گزینه  Modifyرا انتخاب کنید و در پایین پنجرهای که باز میشـود کلید  Formatرا زده و
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تنظیمات مربوط را انجام داده گزینههای نشـان داده شـده در شـکل زیر را به ترتیبی که مشـخص شـده اسـت در حالت انتخاب شـده قرار
دهید.

الف – صفحات مقدماتی
روي جلد
صـفحه روی جلد ،به ترتیب در سـمت راسـت به زبان فارسـی و در سـمت چپ به زبان انگلیسـی در دو طرف پایاننامه زرکوب میشـوند و
شـامل آرم موسـسـه  ، ،گروه ،رشـته و گرایش ،عنوان پایان نامه ،نام و نام خانوادگی اسـتاد یا اسـاتید راهنما ،اسـتاد یا اسـاتید مشـاور ،نویسـنده
و تاریخ تهیه پایاننامه میباشد.

صفحهي سفید
دو صفحه سفید یکی در ابتدا بعد از جلد و دیگری در آخر پایاننامه قبل از جلد قرارمیگیرند.
صفحهي بسم ا ...الرحمن الرحیم
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بعد از صـفحه سـفید (بسـم ا ...الرحمن الرحیم در وسـط صـفحه) قرار گیرد و به شـکل سـاده و مشـخص صـفحه آرایی شـود ،از به کار بردن هر
گونه کادر و تزئین در این صفحه خودداری شود.
صفحهي حمايت از حقوق پديد آورندگان
چاپ و انتشـار پایان نامه های موسـسـه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز مبین بخشـی از فعالیتهای علمی پژوهشـی موسـسـه اسـت بنابر این به
منظور آگاهی و رعایت حقوقموسـسـه  ،دانش آموختگان این موسـسـه نسـبت به درج عبارت زیر در یک صـفحه مجزا بعد ازصـفحهی
بســم ا ...الرحمن الرحیم صــفحهی حمایت از حقوق پدید آورندگان با متن زیر که با قلم (  B Nazaninتیره با فونت )1۴متعهد می
شوند:
پاياننامهي حاضر ،حاصل پژوهشهاي نگارنده در دورهي کارشناسی ارشد رشتهي  .........گرايش ...........است که
در  ........سال .........موسسه  ................به راهنمايی جناب آقاي/خانم دکتر  ...............و مشاورهي جناب
آقاي/خانم دکتر  ..............از آن دفاع شده است و کلیهي حقوق مادي و معنوي آن متعلق به موسسه آموزشی
غیر انتفاعی فراز است.

صفحهي مشابه طرح روي جلد
مشابه طرح فوق دو صفحه بر روی کاغذ پرینت میشود که یکی در ابتدای پایاننامه و دیگری در انتهای آن قرار میگیرد.

صفحهي تأيیديه اعضاء کمیته
با امضای استادان راهنما و مشاور و داوران و نماینده تحصیالت تکمیلی که بیانگر کلیات پایاننامه است ( .این صفحه برای تمام جلدهای
پایان نامه باید با امضاء اصلی اعضاء کمیته دفاع باشد ،تصویر قابل قبول نیست)
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نمايندهموسسه آموزشی غير انتفاعی فراز
امضا

دکتر....

صفحهي تقديم
این صـفحه اختیاری اسـت و اختصـاص به ذکر نام فرد یا افرادی دارد که پایاننامه به ایشـان تقدیم میشـود .اگر چه متن این صـفحه به سـلیقه
شخصی بستگی دارد ،اما با توجه به شئونات ملی و فرهنگ اسالمی کشور بایستی متن آن مورد تأیید موسسه آموزشی نیز باشد.
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صفحهي سپاسگزاري
این صـفحه اختیاری اسـت .در این صـفحه از افرادی که در انجام پایاننامه به نحو مؤثری همکاری نموده اند سـپاسـگزاری میشـود .عنوان
این صـفحه به فاصـله  3سـطر از لبه کادر باال به صـورت وسـط چین نوشـته شـده و متن اصـلی به فاصـله دو سـطر در زیر آن نوشـته میشـود.
(طبق نمونه پیوست)
صفحهي چكیده
 -1چکیده بایسـتی مختصـر و مفید بوده شـامل هدف پژوهش ،روش پژوهش و نتایج به دسـت آمده به طور مختصـر میباشـد و باید حداقل
 2۰۰کلمه و حداکثر دو صـفحه بدون ذکر فرمول ،نگاره و منابع باشـد .در صورتی که چکیده حدود نیم صفحه باشد ،تمامی آن در یک
پاراگراف آورده شود.
 -2متن صـفحه چکیده با فونت نازنین( )13و فاصـله سـطرها  Singleاسـت .متن چکیده با رعایت  24ptاز عنوان چکیده و نیم سـانتیمتر
فاصله از دو طرف کادر تایپ گردد .روش کار بدین شکل است:
Format > Paragraph > ….

 -3دو کادر سـاده مانند نمونه (طبق نمونه پیوسـت) که در کادر باالیی مشـخصـات دانشـجو با فونت  -B Nazaninتیره و سـایز  1۴تایپ
گردد .کادر پائینی با رعایت فاصــله  24ptاز کادر باالیی تنظیم گردد و درون آن با رعایت  24ptعنوان چکیده با فونت برجســته B
 Nazaninتیره  1۴درج گردد .ضخامت کادر دور متن  1.1/2باشد.
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صفحهي فهرست مطالب
این صـفحه شـامل عناوین فصـول و فهرسـت رئوس کلیه مطالب مندرج در متن پایاننامه میباشـد ،که به ترتیب با عنوان و شـماره صـفحه
همراه است( .طبق نمونه پیوست)
تذکر  :1صفحاتی که قبل از صفحه فهرست مطالب میآیند در این صفحه ذکر نمیشوند.
تذکر :2چنانچه فهرستی بیش از یک صفحه باشد ،در صفحات بعدی  ،سرستونها با فاصله  ۴سانتی متر از باالی صفحه تایپ میشود.
صفحهي فهرست جدولها
این صفحه شامل ،عنوان ،شماره و صفحه جدولهای موجود در متن میباشد( .طبق نمونه)
صفحهي فهرست شكلها و تصاوير
این صـفحه شـامل فهرسـت کلیهی تصـاویر ،نمودارها و عکسهای موجود در متن اسـت ،که همگی تحت عنوان شـکل آورده میشـود( .طبق
نمونه)
فهرست نشانههاي اختصاري
در صـورت لزوم و با توجه به متن پایاننامه ،فهرسـتی از عالئم اختصـاری همراه با معادل آنها جهت اطالع خوانندگان تهیه میگردد .توجه
شــود که در متن پایان نامه در مرتبه اول از واژه گان اصــلی و پس از آن عالئم اختصــاری اســتفاده شــود .مخففها یا توضــیحات و
تعریفها ی الزم به صورت زیرنویس هر صفحه با گذاشتن شماره (باالنویس سمت چپ) در متن آورده شود( .طبق نمونه)
پیشگفتار
این بخش از پایاننامه اختیاری است که در آن به معرفی پایاننامه و مختصری در مورد محتوای فصلها پرداخته میشود.
ب -متن اصلی پاياننامه
متن پایاننامه معموالً با فصـلی تحت عنوان مقدمه شـروع شـده و با ارائهی فهرسـت منابع و پیوسـتها پایان میپذیرد فصـل اول ،مقدمه؛ فصـل
دوم ،مبانی نظری و پژوهشــهای پیشــین؛ فصــل ســوم ،شــامل روش انجام تحقیق؛ فصــل چهارم دربرگیرنده یافته های پژوهش و بحث
پیرامون آنها و فصـل پنجم نتیجه گیری و پیشـنهادها باشـد با این وجود با پیشـنهاد دانشـجو و تأیید اسـتاد راهنما ممکن اسـت حسـب مورد
مباحث هر یک از فصول فوق الذکر در دو یا چند فصل مجزا شکسته شود.
تذکر :اولین صـفحه شـمارهدار پایاننامه ،صـفحهی مقدمه اسـت ،صـفحات قبل از مقدمه با حروف ابجد شـمارهگذاری میشـوند و شـمارهی
این صـفحات در پایین صـفحه به صـورت وسـط چین ،به فاصـله  2سـانتی متر از لبه پایینی کاغذ نوشـته میشـود .توجه شـود اگر چه شـمارش
صــفحات مقدماتی از صــفحهی عنوان شــروع میشــود اما صــفحهی عنوان و صــفحهی تقدیم و صــفحهی ســپاســگزاری شــمارهگذاری
نمیشـوند و بنابراین شـمارهگذاری صـفحات مقدماتی از صـفحهی چکیده و با حرف (د) شـروع میگردد .شـمارهگذاری صـفحات اصـلی
پایاننامه با اعداد ،در سمت چپ و باالی صفحات انجام میشود.
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قابل ذکر اسـت که هر فصـل تنها یک عنوان اصـلی دارد که به فاصـله  7سـانتی متر از لبه کاغذ در سـمت چپ صـفحه ظاهر میشـود .ضـمناً هر
فصـل ،شـماری عناوین فرعی دارد ،که اولین عنوان فرعی به فاصـله دو سـطر از عنوان اصـلی و در منتهی الیه سـمت راسـت قرار میگیرد.
پس از آن متن فصـل به فاصـله یک سـطر شـروع می شـود .عناوین فرعی همواره به فاصـله دو سـطر از قسـمت قبلی نگاشـته میشـود( .طبق
نمونه)
تذکر :الزم است عنوان اصلی با فونت  18و عنوان فرعی با فونت  B Nazanin 16تایپ شود.

مقدمه
مقدمه ،اولین فصل متن اصلی پایاننامه می باشد .مطالب مندرج درمقدمه باید به نحوی باشد که با جمالت ساده ،مسأله مورد پژوهش ،و
اهمیت و ضرورت پرداختن به آن را مشخص نموده؛ اهداف پژوهش را بیان دارد و با روش منطقی و هدفدار خواننده را به سوی
موضوع مورد تحقیق هدایت نماید.
-2مبانی نظري و پژوهشهاي پیشین
در این فصل نویسنده در ابتدا مبانی نظری مسئله تحقیق را بررسی می نماید که مسئله به لحاظ نظری ،چه بوده  ،چه هست و چه باید باشد و
سپس نسبت به ارائه و بحث پیرامون نظرات محققینی که در پایاننامه مورد استفاده قرار گرفته است اقدام مینماید ،این قسمت بایستی
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حتی االمکان به طور خالصه و حاوی مطالب کلی باشد .ضمناً ذکر مراجع مورد استناد ،در متن ضروری است .توجه شود که منظور از
ارائه این فصل صرفاً ،نقل قول از مراجع و منابع مختلف نیست ،بلکه باید همراه با خالصهای از این نظرات و بحث کلی باشد.
 -3روش تحقیق
در این فصل ،روش انجام تحقیق به منظور دستیابی به اهداف پژوهش تشریح میشود .در رشته های علوم پایه ،مهندسی ،و کشاورزی روش
انجام آزمایشات  ،مدل سازی ،حل معادالت و غیره مورد بحث قرار میگیرد و محقق روشهای جمعآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل
آنها را گزارش میکند .در رشته های علوم انسانی با "رویکرد کمی" ،این بخش شامل جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری ،ابزار تحقیق،
روشهای آماری ،روش اجرا و غیره گردیده و با "رویکرد کیفی" ،شامل تحقیقات ارزشیابانه ،مشاهدهای تحلیل محتوا و غیره میگردد.
 -4يافته هاي پژوهش و بحث
در این فصل نتایج کلی حاصل از تحقیق توضیح داده میشود .این نتایج میتواند به صورت نمودار ،جدول یا نگاره نیز باشد .بحث در مورد
نتایج بدست آمده و استنباط حاصله از جمله مواردی است که در این فصل ارائه میشود.
 -5نتیجه گیري و پیشنهاد ها
در این فصل پژوهشگر ،براساس یافته های پژوهش و بحث و بررسی آنها و نیز سایر بخشهای تحقیق ،دالیل خود برای تأییدیا رد فرضیه
های پژوهش را ارائه داده و پاسخ پرسشهای تحقیق را بیان میدارد .همچنین خالصه ای از مهمترینیافته های پژوهش بصورت جمع بندی
شده آورده می شود .ضمنا محقق ،محدودیت های تحقیق حاضر و پیشنهاد هایی برای توسعه پژوهش و کارهای آتی را در این فصل
مطرح می نماید.
ج -فهرست منابع ،نحوهي ارجاع در متن و شیوه استفاده از منابع اينترنتی
در این قسمت نویسنده باید فهرستی از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پایان نامه ،مانند (کتاب ،مقاله ،مصاحبه و اینترنت) را ارائه
نماید".شیوهي نوشتن منابع و مآخذ به انتخاب گروه است ولی نبايد مغاير با نمونههاي داده شده در اين شیوه نامه
که به تصويب شوراي آموزشی موسسه نیز رسیده باشد".
نحوهي ارجاع در متن:
برای ارجاع در متن پایان نامه به ترتیب نام خانوادگی نویســنده ،ســال در داخل پرانتز آورده میشــود .برخی گروههای آموزشــی ترجیح
میدهند که ارجاع با شمارهگذاری صورت پذیرد که در صورتی که به شکل زیر باشد ،مورد تأیید تحصیالت تکمیلی است.
نمونه الف) محاسبات تئوری برای بررسی اثرهای حالل برروی این تعادل توسط وانگ ]17[1با روشهای  DFTو  HFانجام شده است.
نمونه ب) میانگین میزان نیتروژن در گیاهان زراعی  1-2درصد میباشد که حتی به  5-6درصد نیز میرسد (کوچکی و سرمدنیا.)1365 ،
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فهرست منابع:
صـفحه فهرسـت منابع در انتهای متن پایاننامه و قبل از پیوسـتها ،ارائه میشـود .دانشـجویان بایسـتی با اسـتفاده از روش حروف الفبا به شـرح
زیر نسبت به تهیه فهرست منابع اقدام نمایند.

نحوه استفاده گروه های آموزشی از شیوه تنظیم فهرست منابع به شرح ذیل می باشد.
رديف
1

رشته

کتاب

مقاله

رشددته فیزيک و رياضددی و تمام

نمونه ب

نمونه ب

گروههاي فنی ومهندسی
2

شیمی

نمونه الف

نمونه ب

3

تمدام گروه هداي رشددتده هداي

نمونه الف

نمونه الف

انسددانی ،کشدداورزي و رشددته
زيست شناسی

کتاب
نمونه الف) به ترتیب:
نام خانوادگی نویسـنده (به دنبال آن کاما ،قرار میگیرد) ،نام یا حرف اول نام نویسـنده( ،در التین بعد از آن نقطه) سـال انتشـار اثر ،درداخل
پرانتز (بعد از پرانتز نقطه) ،عنوان با حروف مورب (بعد از عنوان نقطه قرارمی گیرد) ،محل نشــر و ناشــر (بین محل نشــر و ناشــر دو نقطه
قرارمی گیرد).
نمونههای زیر را مالحظه فرمایید:

نمونه الف) طالقانی ،محمد ( .)1366فرهنگ اصطالحات حقوقی التینی .چاپ اول .تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
Sample a) Miner, J. B. (1992). Industrial Organization of Psychology. New York: McGraw Hill,
Inc.
نمونه ب) به ترتیب:
نام .نام خانوادگی ،نام کتاب ،شماره چاپ ،نام ناشر ،سال چاپ.
M. W. Wong1
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Sample b) J. E. Bailey, M. Bohnet, J. Brinker (Eds.), Ullmann's Encyclopedia of Industrial
Chemistry, 6th ed., Willey-VCH, Wienheim, 1998.
مقالده
نمونه الف) به ترتیب:
نام خانوادگی نویسنده ،نام یا حرف اول نام نویسنده( ،در التین بعد از آن نقطه) سال انتشار اثر در داخل پرانتز (بعد از پرانتز نقطه) ،عنوان (
با فونت ســاده و بین گیومه) (قبل از گیومه نقطه) عنوان مجله (با فونت ســاده و خط زیر عنوان یا با فونت مورب) در ضــمن شــماره جلد
مجله و صفحات (در مورد مقاله ی سمینار این موارد الزم نیست) ،در صورت لزوم محل نشر و ناشر (بین محل نشر و ناشر دو نقطه :و در
پایان ،نقطه قرار میگیرد) .نمونههای زیر را مالحظه کنید:
نمونه الف) حقیقت ،بهروز (" .)1372نظام انتقال یا جذب تکنولوژی" ،ج ،1ص  ،16در مجموعه مقاالت دومین سـمینار علم ،تکنولوژی
و توسعه ،تهران :دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
Sample a) Low, B. K. (1997). "Reliability analysis of rock Wedges." Journal of Geotechnical and
Geoenvironmental Eng., Vol. 123, No. 6, pp. 498-505.
نمونه ب) به ترتیب:
نام .نام خانوادگی ،نام مجله ،شماره مجله( ،سال چاپ) ،صفحه.
Sample b) - J. M. Gnaim, R. A. Sheldon, Tetrahedron Lett. 45 (2004) 9397.
Sample b) - N. Narender, K.V.V.K.Mohan, P.Srinivasu, S.J. Kulkarni, K.V. Raghavan, Ind. J.
Chem. B 43 (2004) 1335.
شیوهي استناد به منابع اينترنتی:
در اسـتناد به منابع اینترنتی بایسـتی مواردی از قبیل :مؤلف ،یا پدید آورنده اثر ،عنوان مدرک  ،عنوان مرکز یا سـازمان انتشـار دهنده ،تاریخ
انتشـار و آدرس سـایت گنجانده شـود .در ضـمن چون هر لحظه ممکن اسـت نشـانی یک سـایت تغییر کند ضـروری اسـت ،تاریخ مشـاهده
نیز قید شــود .البته شــیوه نامههای متعددی در ارتباط با اســتناد به منابع الکترونیکی تدوین شــده مانند NLM, MLA, APA. :ضــمناً
برای استناد به کتاب و مجموعه مقاالت اینترنتی طبق نمونه زیر عمل شود.
کتاب و مجموعه مقاالت اينترنتی:
نام خانوادگی  ،نام مؤلف ،عنوان کتاب ،محل نشـر :ناشـر ،تاریخ انتشـار .تاریخ آخرین ویرایش (در صـورت موجود بودن) .نوع رسـانه،
نشانی دسترسی ، تاریخ مشاهده. 
Rijsberjen, C. J. Van. "Information Retrieval". London: Butterworths. 1976. 17 Aug 1999.
][Online]. <http:www.dcs.gla.ac.uk/ketih/preface.htm1>. [12 Feb 2004
80

 نگارهها و جدولهادر صورت وجود داشتن ،به ترتیب ارایه شده در متن.
 پیوستها(در صورت وجود داشتن)نامهها ،نمونهها و پرســـشـــنـامهها ،بررســـی ها ،مطـالب مکمـل ،آمار و ارقام و غیره که به نحوی مورد اســـتفـاده قرار گرفتـهاند ،به صـــورت
پیوسـتهای جداگانه آورده میشـود و در صـورتی که دارای موضـوع یا طبیعت مختلف باشـند ،دسـتهبندی شـده و تحت عنوان پیوسـت
یک ،دو و  . . .آورده میشـوند .اگر در موقع نگارش متن رسـاله الزم باشـد که به این پیوسـتها اشـاره یا مراجعه شـود ،درج شـمارهی
پیوست در داخل پرانتز الزامی است .آرایش صفحات پیوستها همانند بقیه صفحات متن صورت میگیرد.
 چكیدهي انگلیسی. صورت جلسه دفاع به زبان انگلیسی. صفحهي ماقبل آخر:مطابق پیوست (توجه :پشت جلد به زبان انگلیسی نیز مانند این صفحه است).
 آخرين صفحه:صفحهی سفید
توجه :در تدوین و تایپ صفحات پایاننامه از هیچگونه کادر تزیینی و تذهیب استفاده نگردد.
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فصل دوّم
ترکیب ظاهري پاياننامه

(امور فنی)
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یک پایاننامه خوب باید دارای شکل و قطع مناسب و ظاهری آراسته باشد ،نویسندهی پایاننامه باید در مواردی از قبیل :امالء و انشاء صحیح
کلمات ،به کار بردن اصول و قواعد نگارش ،ویرایش قبل از نگارش و  . . .توجه ودقت کافی مبذول دارد .اگر چه نگارش پایاننامه در
هر نرم افزار فارسی نگار قابل چاپ است ولی الزم است دانشجویان از  Word 2003و باالتر برای تدوین پایاننامه استفاده کنند.
 متن چکیده فارسی با قلم  Nazanin 12و عنوان پایان نامه با قلم Nazanin 14 Boldو کلمهی "چکیده" با قلم Nazanin 12Boldقبل از شروع سطر درج شود.
 متن پیشگفتار با قلم  Nazanin 13و کلمهی "پیشگفتار" در نخستین خط با قلم  Nazanin 14 Boldدر آغاز سطر درج شود.(پیشگفتار اختیاری)
 متن اصلی پایاننامه باید روی یک طرف کاغذ  A4با قلم  Nazanin 13و با فاصلهی یک سانتیمتری خطوط تایپ شود.نوع کاغذ
کاغذ نگارش پایاننامه کاغذ  A4میباشد .دانشجویان میتوانند متن کامل پایاننامه را قبل از تایپ بر روی کاغذ  A4و به همان ترتیبی که
می خواهند نگارش نمایند و پس از اطمینان از این که مطابق با استانداردهای تعیین شده باشد ،نسبت به تایپ آن اقدام کنند.
حاشیهي صفحات
حواشی صفحات بایستی از سمت راست  ،۴و از باال ،سمت چپ و پایین هر کدام  3سانیتمتر باشد .این حاشیهها در تمام صفحات پایاننامه
به اسـتثنای صـفحه اول هر فصـل ،صـفحه روی جلد انگلیسـی و چکیده انگلیسـی ،رعایت میشـود .حاشـیههای صـفحه روی جلد انگلیسـی و
چکیده انگلیسـی 3 ،سـانتیمتر در باال ،پایین و راسـت بوده حاشـیهی چپ  ۴سـانتیمتر اسـت .بدیهی اسـت جهت دو صـفحهی روی جلد
انگلیســی و چکیده انگلیســی به گونهای خواهد بود که وقتی پایاننامه را از آخر باز میکنید ،روی این صــفحات دیده شــوند نه پشــت
آنها .روش تنظیم حاشیه در  Wordبه شرح زیر است:
File > Page setup > Margins
حاشیهی صفحهی اول هر فصل در باالی صفحه  7سانتیمتر است که برای تنظیم حاشیه صفحه اول از روش فوق تنظیمات را انجام میدهیم
ولی در محل مربوطه ذیل  Apply toگزینهی  This sectionرا انتخاب میکنیم .فاصـله سـطرها در هر صـفحه 1واحد باشـد و به این
ترتیب در هر صفحه پایاننامه  3۰تا  33سطر میتواند قرار میگیرد.
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حاشیههای صفحات ،برابر نمونهی زیر رعایت گردد:
3

يك سوم
ارتفاع

7

فصل اول

شروع
فصل
3

4

3

4

 3سانتيمتر
 3سانتيمتر

الگوی صفحهی اول هر فصل

الگوی صفحات بعد

شمارهگذاري صفحات
 ازصـفحهی فهرسـت تا صـفحهی اول متن ،صـفحات با اعداد رومی در پایین صـفحه شـمارهگذاری میگردد .شـماره صـفحات بایسـتی دروسط و پایین صفحه و به فاصله  2سانتیمتر از لبه پائین صفحه کاغذ قرار گیرد.
 صـفحات متن با اعداد  3 ،2 ،1و  ...در باالی صـفحه سـمت چپ و به فاصـلهی  2cmاز باالی کاغذ شـمارهگذاری میشـود .توجه شـود کهبر روی صفحهی اول هر فصل ،شمارهی صفحه ذکر نمیشود ،اما به حساب میآید.
 بخشهای گوناگون هر فصـل با شـمارههایی مانند  ۴-1یا  1-2-۴-1مشـخص میشـود که عدد  1شـمارهی فصـل ،عدد  ۴شـمارهی سـرتیتر،عدد  2شــمارهی تیتر و عدد  1شــماره زیر تیتر اســت .شــماره و عنوان هر فصــل با قلم  ،Nazanin 18 Boldســرتیترها با قلم B
 ، Nazanin 16 Boldتیترها با قلم  B Nazanin 14 Boldوزیر تیترها با قلم  B Nazanin 13 Boldتایپ شود.
 توجه :شمارهی فصل با حروف نوشته شود( .مثل فصل اول نه فصل)1 تمامی نگارهها و جدولها باید به ترتیب قرار گرفتن در هر فصل شمارهگذاری شوند .برای نمونه برای جدولهای فصل  ،2جدول ،1-2جدول  2-2و  ...برای جدولهای فصــل  ،3جدول  ،1-3جدول  2-3و  ...ذکر میشــود .عنوان جدولها در باالی آنها و عنوان نگارهها
در زیر آنها با قلم  B Nazanin 12 Boldنوشـته شـود .اگر نگارهای از مرجعی نقل شـده باشـد ،الزم اسـت مرجع آن در زیر نگاره
آورده شود.
 نگارهها و جدولها تا جایی که ممکن است داخل متن و در نزدیکترین فاصله به محلی که ذکر شده ،آورده شوند. جدولهایی که در راسـتای طولی کاغذ تنظیم میشـوند ،باید طوری قرار گیرند که متن باالی آنها در سـمت عطف پایاننامه واقع شـودو همچنین نگارههایی که در راســتای طولی کاغذ تنظیم میشــوند ،باید طوری قرار گیرند که متن پایین آنها در ســمت لبهی پایاننامه
قرار گیرد .به عبارت دقیقتر ،سمت چپ جدولها و نگارههای طولی به طرف باالی پایاننامه قرار میگیرند.
 در هر فصـل ،معادلهها مانند جدولها و نگارهها به طور جداگانه و به ترتیبی که ظاهر میشـوند شـمارهگذاری گردند( .جلوی معادله تنهاالزم اسـت شـمارهگذاری انجام شـود و اگر در متن به آن ارجاع داده شـود از کلمهی معادله اسـتفاده شـود) برای حالتهایی که بیش از
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یک معادله وجود داشـته باشـد از کلمه "شـمای" اسـتفاده گردد و مانند نگارهها و جدولها شـمارهگذاری شـود .همچنین برای سـاختارهای
شـیمیایی به ترتیب ظهور در متن از فصـل اول تا پایان پایاننامه شـماره داده میشـود .در صـورتی که به سـاختار شـیمیایی در متن اشـارهای
نشود ،شمارهدهی الزم نیست.
 معادل انگلیسـی واژههای فارسـی که برای نخسـتین بار به کار میروند به صـورت زیرنویس (تنها برای یک بار) در صـفحهی مربوط درجشـــود( .تا جایی که ممکن در متن پایاننامه از به کار بردن واژههای با الفبـای انگلیســـی پرهیز شـــود) .زیرنویسها زیر یک خط که به
فاصـلهی  3cmاز لبهی چپ کاغذ و حداقل  3cmاز لبهی پایینی و به طول موردنیاز رسـم میشـود ،نوشـته میشـوند( .در هر صـورت الزم
اسـت  2/5cmحاشـیهی پایین صـفحه رعایت شـود) .زیرنویسها در هر صـفحه با گذاردن شـمارهی  2 ،1و  ...فارسـی در گوشـهی باالی
آخرین کلمه در متن مشـخص میشـوند .زیرنویسهای انگلیسـی با قلم  Times New Roman 10مورب (ایتالیک) و زیرنویسهای
فـارســـی بـا قلم 10Nazaninمورب (ایتـالیـک) نوشـــتـه شـــونـد .برای ایجـاد زیرنویس ،مکـاننمـا را در جـایی کـه میخواهیم زیرنویس
بگذاریم قرار داده از مســـیر > Reference > FootnoteInsertرا انتخاب و از محل  Numberingگزینهی Restart each
 pageرا انتخاب و نهایتاً کلید  Insertرا کلیک میکنیم.
 الزم اســت در متن به کلیهی منابعی که مورد اســتفاده قرار میگیرد اشــاره شــود .چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی آورده شــود،بالفاصله پس از پایان جمله کروشهای باز شود و مرجع به ترتیب شماره در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردد.
نحوه ي تنظیم روي جلد ،صفحه تأيیديه اعضاء کمیته و صفحه چكیده به زبان انگلیسی
الزم اسـت در آخر پایان نامه و بعد از صـفحات فارسـی و از چپ به راسـت به ترتیب روی جلد ،صـفحه سـفید ،صـفحه تأییدیه اعضـاء کمیته و
چکیده پایاننامه به زبان انگلیسـی قرار گیرد .درضـمن حاشـیه صـفحات ،از سـمت چپ  ۴و از سـمت راسـت ،باال و پایین  3سـانتیمتر باشـد و
صفحهی چکیده انگلیسی حداکثر در یک صفحه تایپ شود به نمونهی پیوستمراجعه شود.
چند نكته تكمیلی
 اولین سـطر هر بند (پاراگراف) با  ۰/5سـانتی متر تو رفتگی نسـبت به کادر اصـلی شـروع میشـود ،بجز بند شدروع هر عنوان اصدلیيافرعی .برای ایجاد تورفتگی کافی اســـت از ســـربرگ  Homeگزینهی  Paragraphرا انتخاب نمایید .همین جا فاصـــله خطوط و
فاصله های قبل و بعد از هر پاراگراف قابل تنظیم است.
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 عنوان های فرعی از بند کادر اصلی بدون تورفتگی شروع میشود. نقل قول طوالنی (بیش از سـه سـطر) ،با کادری که از هر دو طرف کادر اصـلی به اندازه هشـت حرف فاصـله داشـته باشـد ،تایپ میشـود وفاصلهی سطرهای آن ،نصف فاصله سطرهای معمولی خواهد بود و معموالً به صورت مورب مشخص میشود.
 جدولها و تصویرها در متن پایاننامه ،هر کدام به طور جداگانه و به صورت مسلسل شمارهگذاری میشوند. توصیه میشود شمارهگذاری عنوان های فرعی با دو یا چند عدد صحیح که با خط تیره از هم جدا میشوند ،صورت پذیرد. فاصله باال نویسی جدول تا سطر قبلی و زیرنویسی شکل تا سطر بعدی برابر  1/5واحد در نظر گرفته میشود. جهت نمایش مراحل مختلف یک فرآیند یا آزمایش ،شمارههای مراحل در اول سطر درج شده ،سپس یک خط تیره ( )-و به دنبال آنمتن درج میگردد.
نحوه ارائه لوح فشرده و پاياننامه به مديريت موسسه آموزشی
دانشجوی گرامی  ،خواهشمنداست به منظورسهولت درامرثبت ونگهداری صحیح ازپایان نامه پس ازدفاع واعمال تصحیحات مورد نیاز
توسط استاد راهنما و اعضاء کمیته پایان نامه ،الزم است نسبت به انجام مراحل ذیل به ترتیب زیراقدام فرمائید.
 -1تحويل لوح فشرده ()cdويک نسخه از پايان نامه به مديريت آموزشی موسسه تحويل داده شود
 نوع اطالعاتی که بايد برروي لوح فشرده() cdضبط گردد  :لوح فشرده شامل سه پوشه ()folderباشد:
الف) پوشه پايان نامه که شامل :کل پایان نامه همراه با عکسها ،جداول ،نمودارها وچکیده هاحتی المقدوردریک فایل
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( صفحه عنوان باامضاء اعضاء کمیته دفاع اسکن شودودرجای خودقرارگیرد ).هم بصورت پی .دی .اف ()pdfوهم بصورت ورد ()word
هرکدام درفایل جداگانه .و براي گروه رياضی به صورت فارسی تكس  farsitexو پی دي اف  ( Pdfدر ضمن شیونامه ي
تدوين پايان نامه در آيین نامه ي آموزشی و پژوهشی (صفحه  60به بعد)موجود در

سایت

http://farazuast.comمعاونت آموزشی موسسه فرم ها و آيین نامه) می باشد
ب ) پوشه چكیده ( )abstractکه شامل ۴فایل است :چکیده فارسی و چکیده انگلیسی بافرمت  wordو pdfهرکدام درفایلهای جداگانه.
( الگووراهنمای تنظیم چکیده های موردنظردرسایت

 http://farazuast.comمعاونت آموزشی موسسه فرم ها و آيین نامه)

موجود میباشد.
ج )پوشه فرم ها که شامل:
 فرم شماره 24پس ازدرج مشخصات دانشجووعنوان پایان نامه فرم مذکور پرینت و به امورپایان نامه ها تحویل گردد. فرم مرکز اطالعات و مدارک علمی ايران را از طریق وب ســایت مذکورتهیه وتکمیل نموده وازهرکدام یک نســخهپرینت وهمراه باچکیده فارسی وانگلیسی (طبق الگو)به امورپایان نامه هاتحویل گردد.
فرم آلبوم فارغ التحصدیالن همراه با عکس اسـکن شـده دانشـجو تکمیل ودر لوح فشـرده ضـبط و یک نسـخه پرینت وتحویل امور پایان نامه ها گردد.
 -2لوح فشدرده( )CDاز رنگ روشدن انتخاب و باماييک ،مشدخصدات دانشدجوشدامل :نام  ،نام خانوادگی  ،رشدته تحصدیلی ،مقطع
تحصددیلی ،تاريخ دفاع ،عنوان پايان نامه و کد رهگیري برروي آن درج شددده باشددد ،فرم قاب  cdموجود دروب سددايت فوق
الذکر( فرم قاب )cdپس از تكمیل،چاپ وپس ازبرش درداخل قسدمت سدمت راسدت جلد پايان نامه قرارداده شدود و  cdدرآن
قرار گیرد.
 -3پس ازتايید لوح فشرده و پايان نامه ازسوي امورپايان نامه ها و مديريت آموزشی موسسه مجوزتكثیروصحافی صادرمیگردد.

 -4دانشجويان کارشناسی ارشد از تاريخ  99/6/30به بعد يک عدد  cdبه معاونت آموزشی موسسه تحويل دهند.
يک نسخه پایان نامة صحافی شده به همراه  cdبه کتابخانه موسسه آموزشی تحویل دهند(.نسخه ي کتابخانه بايد داراي مهر تأيید
موسسه آموزشی باشد) ،به اساتید راهنما و مشاور هرکدام یک نسخه بدون  cdو یک عدد cdبدون پایان نامه نیز به مدیر گروه تحویل
دهند.
(دانشجویانی که دو استاد راهنما یا دو استاد مشاوردارند یک نسخه اضافه ترصحافی نمایند)

 بر اساس مصوبه شورای آموزشی موسسه الزاماً رنگهای زیر برای جلد پایان ها در نظرگرفته شده است:رشته های
رشته هاي فنی و مهندسی ( آبی)
ادبیات وعلوم انسانی( سورمه اي)
رشته هاي کشاورزي( سبز) علوم پايه (زرشكی)
ثبت پايان نامه در سايت IRANDOCو ارائه کدرهگیري الزامی است.
در ضمن هنگام ارائه پايان نامه و لوح فشرده به موسسه آموزشی  ،فرم شماره  ( 18فرم تسويه حساب) و کارت دانشجويی را به
همراه داشته باشید.
در صورتی که اساتید راهنما و مشاور بیش از يک نفر هستند ،تعداد نسخه ها به همان تعداد افزايش خواهد داشت.عطف پايان
نامه بايد همانند نمونهي زير و پشت جلد مانند صفحهي ماقبل آخر زرکوبی میشود.

نام دانشجو

عنوان پايان نامه
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ماه و سال دفاع

 -4بر اساس مصوبه شوراي موسسه الزاما رنگهاي زير براي جلد پايان نامهها در نظرگرفته شده است:

رشته های علوم انسانی( سورمه اي)

رشته هاي علوم پايه (زرشكی)
رشته هاي فنی و مهندسی(آبی)

رشته هاي کشاورزي (سبز)

 -5فرم شماره  24پس ازدرج مشخصات دانشجو و عنوان پايان نامه بايد چاپ و هنگام تحويل لوح فشرده و پايان
نامه به کارشناس آموزش تحويل گردد(فرم مربوطه در سایت موجود است) .در ضمن الزم است که دانشجو پس از تكمیل
و چاپ فرم آلبوم فارغ التحصیالن و فرم مرکز اطالعات و مدارک علمی ايران ،در موقع تحويل پايان نامه اين
فرمها را نیز تحويل مديرآموزش (در امور پايان نامه ها )دهد.
شیوه نامه ارسال پايان نامه به پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ايران
براساس شیوه نامه ی ارسال پایان نامه به مرکز اسناد و مدارک علمی ایران که طبق دستورالعمل شماره ی شماره ی  ۴389/12238تاریخ
 86/8/2۰وزیر محترم علوم  ،تحقیقات و فناوری در مورد لزوم امکان دسترسی به پایان نامه ها برای پژوهشگران و عالقه مندان  ،اجتناب
از تکرار مطالعات و تحقیقات انجام یافته و تکمیل پایگاه اطالعاتی پایان نامه های دانشجویی کشور در پژوهشگاه اطالعات و مدارک
علمی ایران تنظیم گردیده است ،الزم است دانش آموختگان به شرح زیر اقدام الزم را انجام دهند.
 -1دانشجو پس از جلسه دفاع اطالعا ت  ،نمایه ی پایان نامه ی خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی آماده می کند و بخش ورود اطالعات
پایان نامه در نشانی  http//thesis.irandoc.ac.irاطالعات را وارد و شماره ي رهگیري دریافت می نماید.
 -2کتابخانه ی موسسه نمایه پایان نامه را بررسی و تأیید می کند.
 -3دانشجو پس از تأیید پایان نامه توسط هیأت داوران  ،نسخه ی نهایی( الکترونیکی و چاپی) پایان نامه خود را همراه با شماره ی ره گیری
جهت تحویل به مرکز اسناد و مدارک علمی به موسسه آموزشی تحویل می دهد.
 -۴موسسه آموزشی با وارد کردن کد ره گیری و یا شماره ی دانشجویی به پایگاه اطالعات پایان نامه  ،از ورود اطالعات پایان نامه توسط
دانشجو اطمینان حاصل می نماید و نسخه ی الکترونیکی پایان نامه را تحویل می گیرد.
 -5موسسه آموزشی  ،بر مبنای راهنمای مندرج در سامانه ی الکترونیکی پایگاه اطالعات پایان نامه  ،ضمن تأیید اطالعات  ،نسبت به ارسال
اطالعات پایان نامه ی دانشجو از طریق سامانه اقدام می نماید.
 -6موسسه آموزشی پس از اطمینان از ارسال موفق فرم و تأیید محتویات پیوست  ،تأییدیه دریافت فرم را از سامانه پرینت می کند و پس
از تأیید ( مهر و امضا)  ،تحویل دانشجو می دهد.
 -7دانشجو رسید تحویلی را به بخش آموزشی جهت ثبت نمره پایان نامه در سیستم سامانه موسسه آموزشی فراز تحویل می دهد.
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پیوست هاي پايان نامه
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)B Nazanin Bold12( ....................موسسه
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) B Nazanin Bold15(

عنوان پايان نامه
) B Nazanin Bold18(

) B Nazanin15( : استاد راهنما
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 2فاصله
عنوان پايان نامه ( وسط چین) ) B Nazanin Bold14( .........................
 2فاصله
به وسیله ي ) B Nazanin Bold14( :
 1فاصله
 ( ....................نام دانشجو) () B Nazanin Bold12
 2فاصله
پايان نامه() B Nazanin Bold14
ارائه شده به موسسه آموزشی به عنوان بخشی از فعالیتهاي تحصیلی الزم براي اخذ
درجه کارشناسی ارشد() B Nazanin Bold12
 2فاصله
در رشته ي ) B Nazanin Bold11( :
 1فاصله
…………( عنوان رشته) () B Nazanin Bold11
 1فاصله
در تاریخ  ..........................توسط هیأت داوران زیر بررسی و با درجه  ...............................به تصویب نهایی رسید) B Nazanin 12( .
 1فاصله
 -1استاد راهنما :دکتر  ........................با مرتبه ی علمی  ................................امضا() B Nazanin 10
 -2استاد مشاور :دکتر  ........................با مرتبه ی علمی  ................................امضا() B Nazanin 10
 -3استاد داور داخل گروه :دکتر  ........................با مرتبه ی علمی  ................................امضا() B Nazanin 10
 - ۴استاد داور خارج گروه :دکتر  ........................با مرتبه ی علمی  ................................امضا() B Nazanin 10
-5نام و نام خانوادگی معاون آموزشی  :دکتر  ........................با مرتبه ی علمی  ................................امضا() B Nazanin 10
تیرماه ) B Nazanin Bold 12( 13 ..............
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بسمه تعالی
فرم اطالعات فارغ التحصیالن موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز گچساران
آلبوم پايان نامه هاي فارغ التحصیالن

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
نام خانوادگی صاحب پايان نامه:

نام:

رشته:

گرايش:

موسسه :

بخش:

تاريخ ارائه به تحصیالت تكمیلی:

مقطع:

تاريخ دفاع میالدي:

تاريخ دفاع شمسی:

عنوان فارسی پايان نامه:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان انگلیسی پایان نامه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام استاد راهنما:
آدرس دقیق و ثابت دانشجو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کد شهر

:تلفن:
توضیحات:
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بسمه تعالی
مرکز اطالعات و مدارک علمی ( مجله چكیده پايان نامه هاي ايران)
فرم اطالعات پايان نامه هاي فارغ التحصیالن موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز گچساران

نام و نام خانوادگی صاحب پايان نامه:

مقطع:

رشته:

گرايش:

دانشكده:

گروه آموزشی:

تاريخ دفاع شمسی:

تاريخ دفاع میالدي:

عنوان فارسی پايان نامه:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان انگلیسی پایان نامه:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام استاد راهنما:
کلید واژه های پایان نامه ( واژه هایی که بیانگر موضوع پایان نامه است)
واژه های فارسی:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واژه های انگلیسی:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصویر چکیده انگلیسی و فارسی ضمیمه شود
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دياگرام مراحل انجام دفاع پايان نامه :
شرح اقدامات توسط دانشجو  -استاد راهنما – مدير گروه – رياست موسسه – مدير تحصیالت تكمیلی

ارايه فرم اعالم آمادگی برگزاري دفاع و يک نسخه پايان نامه کامل و
تايپ شده به استاد راهنما و فرستادن رونوشت فرم به مدير گروه

اقدامات دانشجو

 30روز پیش از برگزاري دفاع

ارايه فرم برگزاري دفاع و دو نسخه پايان نامه کامل و تايپ شده به
مدير گروه جهت فرستادن براي داوران  25روز پیش از برگزاري
دفاع

اقدامات استاد
راهنما

کنترل وضعیت آموزشی دانشجو از لحاظ ثبت نام ،تعداد واحد
گذرانده سنوات مجاز و تهیه اسامی اعضاي ( هیأت داوران ،همكاري
در تعیین زمان و محل برگزاري دفاعیه و تكمیل و فرستادن فرم الزم
به انضمام تصوير کارنامه براي رياست موسسه

اقدامات مدير
گروه

درخواست صدور مجوز دفاع از تحصیالت تكمیلی و در ( صورت
صدور اين مجوز ،ارسال دعوتنامه براي داوران خارجی و داخلی،
تكمیل ) ارسال فرم تعیین نماينده تحصیالت تكمیلی به تحصیالت
تكمیلی دانشگاه و درخواست هزينه داور خارجی

اقدامات رياست
موسسه

مراحل انجام
دفاع

صدور مجوز برگزاري دفاع پس از بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو و
تعیین نماينده تحصیالت تكمیلی

(يادآوري اين فرم بايد  15روز پیش از دفاع به تحصیالت تكمیلی
رسیده باشد)
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اقدامات مدير
تحصیالت تكمیلی

دياگرام مراحل دانش آموختگی  :شرح اقدامات توسط دانشجو  -شرح اقدامات توسط موسسه

مراحل دانش آموختگی
اقدام توسط دانشجو

اخذ مجوز از
تحصیالت تكمیلی
دانشگاه و تكثیر  6جلد
و صحافی آن بر
اساس رنگ و الگوي
تعیین شده

تكمیل فرم درخواست
مجوز تكثیر و صحافی
در موسسه و ارسال آن
به تحصیالت تكمیلی
دانشگاه همراه نسخه
صحافی نشده پايان
نامه

انجام امورات مرکز اسناد
براساس شیوه نامه ي مربوط به
تحويل يک نسخه از پايان نامه
به اساتید راهنما ،مشاوره مدير
گروه و دفتر موسسه و يک نسخه
به مديريت تحصیالت تكمیلی
دانشگاه

تنظیم پايان نامه
براساس الگوي
نگارش پايان نامه
هاي موسسه

اعمال تصحیحات و
توصیه هاي اساتید
راهنما  ،مشاور و
داوران

تحويل لوح فشرده حاوي
فايل پايان نامه به دو شكل
به کتابخانه  PDFو Word
مرکزي و تحصیالت تكمیلی
دانشگاه

مراحل دانش آموختگی
اقدام توسط موسسه

بررسی گزارش دانش
آموختگی و پرونده
دانشجو در
تحصیالت تكمیلی

تنظیم گزارش دانش
آموختگی درموسسه و
طرح در شوراي گروه و
شوراي آموزشی موسسه و
ارسال محرمانه آن به

ارسال لیست نمره
پايان نامه توسط
موسسه به تحصیالت
تكمیلی جهت تأيید و
ثبت در سیستم

تحصیالت تكمیلی

صدور گواهی موقت پايان تحصیالت ا (براي خواهران
و برادران داراي کارت پايان خدمت و يا معافیت از
دوره ضرورت و صدور نامه به حوزه نظام وظیفه براي
برادران داراي معافیت تحصیلی
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ارسال گزارش محرمانه
جلسه دفاع به مديريت
تحصیالت تكمیلی
موسسه توسط نماينده
تحصیالت تكمیلی

حدیث  :قال علی علیه السالم:

ع بِهِ؛
کُلُّ وِعاءٍ یَضیقُ بِما جُعِلَ فیهِ إِالّ وِعاءُ العِلمِ فَإِنَّهُ یَتَّسِ ُ
فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر میشود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ،فضای آن بازتر میگردد.
نهج البالغه،ص۵۰۵

با آرزوي توفیق
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