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 آموزشی دوره ي کارشناسی ارشد آيین نامه  
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 فهرست مطالب 
 

 عنوان                                                                                                                                                     صفحه

 

 . شگفتاریپ

 آن  يینامه اجرا وهی( و ش يو فناور قاتی)وزارت علوم، تحق وستهیارشد ناپ یکارشناس ي نامه دوره نیآئ

 1..................................... .............................................................................................................(  1) ماده    هدف

 1................................................................................................................................................   (2)ماده    فیتعار

 3.........................................................................  یینامه اجرا  وهیش( /  3ارشد )ماده    یورود به دوره کارشناس  طیشرا

 5.................................. .......................................................................................................  (۴)ماده    ینظام واحد

 5.................................... ..................................... ییاجرا  ینامه    وهیش(  5مصوب )ماده    یو درس  یآموزش  یبرنامه ها

 5....................................................................................................یینامه اجرا  وهیش(  6ماده    )/  لیمدت مجاز تحص

 5................................................................................................. ییاجرا   نامه   وهیش(  7)ماده    یدرس   ی تعداد واحدها

 6...................... ..........................................................................................................(  8ترتیب ارائه دروس )ماده  

 6...................... ......................................................................................یینامه اجرا  وهیش((  9)ماده    ی دروس جبران

 6............................................................... .................................................................. (.1۰)ماده  گان یآموزش را

 7..................................................................................................................................(  11همزمان )ماده    لیتحص

 7...................................... یی نامه اجرا   وه ی، ش(12)ماده    ی، حذف اضطرار ثبت نمره ، حذف و اضافه  ،یآموزش  میتقو

 7......................ی.....................................................................ی نامه اجرا  وهیش(  13)ماده    یلیتحص  شرفتیپ  یابیارز

 8.................. .......................................................................................     یی نامه اجرا  وه یش(  1۴)ماده    ابیحضور و غ

 8..................... ........................................................................................   یینامه اجرا  وهیش(  15حذف درس )ماده  

 8.............................................................................................................یینامه اجرا  وه یش(/  16نمره )ماده    نیانگیم

 8............................................................................................................................................(  17)ماده    یمشروط

 8.................. ..................................................................................  یینامه اجرا   وهی، ش(18)ماده    یلیتحص  یمرخص

 8....................................................................................................   یینامه اجرا   وهیش(  19)ماده    لیانصراف از تحص

 11....................................................................................   یینامه اجرا  وهیش(  2۰)ماده    یهمانی، م  یه ، انتقالرشت  رییتغ

 1۴............. ........ ...............................................................   .....یینامه اجرا   وهیش(  21نامه )ماده    انیپا  ی شنهادیطرح پ

 1۴...........................................................................................    یینامه اجرا  وهیش(22)ماده    مهنا  انیدفاع از پا  طیشرا

 15............... ..................................................................................................................  ۔(  23نامه )ماده    انینمره پا

 15....................................................................................................  یپژوهش  تیاستمرار در فعال  یینامه اجرا   وهیش
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 13.........................................................................   ( ...........................................2۴)ماده    ی مالک دانش آموختگ

 13............. ........ ................................................................................................   ( ..25نامه )ماده    ان یمعادل پاواحد  

 1۴............ ........ ................................................................................................................   (26)ماده    یتخلف علم

 1۴............ ..... ....... ..................................................................   یینامه اجرا  وهیش( /  27)ماده    یدانش آموختگ   خ یتار

 1۴........... . ...................................................................................................................................   مقررات ...  ریسا

 19....................... ............................................................................  یو پژوهش   یآموزش  تیفعال  یها   ندیجدول فرا 

 2۰............. ............................................................................................... ارشد  یدوره کارشناس  یضرور  یفرمها

 21............ ....... ........................................................... یلیتکم  التیتحص  ی در دوره ها  لیتحص  ط یراش  رش یپذ  فرم

 22........... . ..............................................................  نامه ..  انیموضوع پا  شنهادیانتخاب استاد راهنما و پ:  1فرم شماره  

 2۴........... . ........... ...........................................................................کشور  یعلم و فناور  یها   تیاولو:  2فرم شماره  

 26.......... ....... ..................................................................  ارشد .  یکارشناس  نامه  انیپا  یشنهادیطرح پ:  3فرم شماره  

   32.................................................................نامه به استاد راهنما ...  انیپا  یشنهادیطرح پ  ب یابالغ تصو:  ۴فرم شماره  

 33........................... .........................................  نامه به استاد مشاور  انیپا  یشنهادیطرح پ  بیابالغ تصو:  5فرم شماره  

 3۴............................................. ارشد    ی کارشناس  انینامه دانشجو  انیپا   نهیدرخواست على الحساب هز:  6فرم شماره  

 35.................. ...ارشد  یدوره کارشناس  انیدانشجو   یپژوهش  ی ها  تیو استمرار در فعال  شرفتیگزارش پ:  7فرم شماره  

 37......... ..................................................................  نامه ...  انیدانشجو جهت دفاع از پا  یاعالم آمادگ:  8فرم شماره  

 38............ ................................................  ارشد .  ینامه کارشناس  انیدفاع از پا  یبرگزار   خ یتار  شنهادیپ:  9شماره    رمف

 ۴۰.........................................................................  ارشد .  ی نامه کارشناس  ان یصدور مجوز دفاع از پا:  1۰فرم شماره  

 ۴1.......... ...... ....... ................................................................................... داور .. دیاسات  نامهدعوت : 11فرم شماره 

 ۴2........... . .......................................................................   دانشگاه .  یلیتکم  التیتحص  ندهیابالغ نما:  12فرم شماره  

 ۴5.......... .................................................راهنما، مشاور و داور    دینامه توسط اسات  انیپا   یابی، فرم ارزش13فرم شماره  

 ۴7.......... ............. ..............نامه ....  انیدانشگاه در جلسه دفاع از پا  یلیتکم  التیتحص  ندهیگزارش نما:  1۴فرم شماره   

 ۴8............ ..............راهنما، مشاور و داور  دیارشد توسط اسات  ی نامه کارشناس  انیصورتجلسه دفاع از پا:  15فرم شماره  

 ۴9.......... ........ ................................................................................ نامه    انیپا  یو صحاف  ریمجوز تکث:  16فرم شماره  

 51............. ...........................................  ارشد .........  یکارشناس  انیدانشجو  یگزارش دانش آموختگ:  17فرم شماره  

 52....... ..................................................................  ارشد .........  ی کارشناس  انیحساب دانشجو  ه یتسو :  18فرم شماره  

 58....................... ...............................  یلیتکم  التیتحص  انیدانشجو   لیدرخواست انصراف از تحص:  19فرم شماره  

 59.......... .. ... ........................................ارشد    ینامه کارشناس  انیپا  یپرداخت حق الزحمه داور خارج :  2۰فرم شماره  

 6۰............. . ..........................ا  یکارشناس  ان ینامه دانشجو  انیپا  نه یهز  ییحساب نها   هیخواست تسودر  :  22فرم شماره  

 62......... ....... ............................................................یلیپنجم تحص  مسالین  دیالف(: درخواست تمد)  23فرم شماره  

 63.......... . .............. ..................................................... یل یششم تحص  مسالین  دیخواست تمدب( در  )  23فرم شماره  

 6۴......... . .................. ...نامه    انیپا  ن ی تدو  ی اد راهنمافنامه جهت مطابقت با م  ان یلوح فشرده و پا  ی بررس:  2۴فرم شماره  
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 65...... .................. .................................ارشد  یکارشناس  انیوانتقال به صورت مهمان دانشج   یتقاضا:  25فرم شماره  

 67........ ..................................................................................................نامه    انیو پا (CD) ارائه لوح فشرده  نحوه

 CD  .................................................................................................................................... ..............69 قاب  فرم
 

 71........................... ......................................................................... یلینامه تحص   اني و نگارش پا  ني تدو  ياهنمار

 

 72............ ..........................................................................................................نامه    انیمطالب پا  م یاول: تنظ  فصل

 82....  ......... .......... ....................................................................(...... ینامه )امور فن  انیپا  یظاهر  بیفصل دوم: ترک

 89............. .. ............................................................................................نامه ...........................  انیپا  یها  وستیپ

 93. .................................................................................................. النیفارغ التحص ینامه ها  ان یپا فرم اطالعات 

 1۰2........................... ...........................................................................   ی مرکز آمار و مدارک علم    فرم اطالعات  

دانشجو/ استاد راهنما / مدیر گروه/ ریاست موسسه / مدیر تحصیالت  دیاگرام مراحل انجام دفاع پایان نامه )اقدامات  

 1۰3............................................. تکمیلی( ..........................................................................................................

 1۰۴مات دانشجو/اقدامات موسسه ( ..............................................................دیاگرام مراحل دانش آموختگی )اقدا
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 بسمه تعالی

 

 

 پیشگفتار 

شما با قوانین وزارت علوم وموسسه آموزش عالی غیر هدف از تدوین این شیوه نامه آشنائی هر چه بیشتر   

انجام   به تسهیل در  ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و کمک  انتفاعی فراز گچساران در خصوص 

مراحل تحصیل و دانش آموختگی شما بزرگواران می باشد، که امید است توانسته باشیم در انجام این مهم  

 وثر برداشته باشیم.گامی هر چند کوچک اما مفید و م

وزارت علوم، تحقیقات و در بخش اول این شیوه نامه آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته     

( که اجرای مواد و قوانین آن برای همه دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی    28/7/1393فناوری ) مصوب 

 .است و مطالعه آن به همه عزیزان توصیه می شود

همچنین حوزه تحصیالت تكمیلی موسسه اموزش عالی  غیر انتفاعی فرازگچساران زير نظر معاونت آموزشی   

ت و محدوديت هاي موجود در دانشگاه و بر پايه و تحصیالت تكمیلی دانشگاه با توجه به مقتضیات، امكانا

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  

مجز ا و به صورت شیوه نامه اجرايی بیان شده است. الزم به ذکر است که  حسب موضوع( در يک کادر  

می باشد  و بديهی است در صورت تصويب قوانین جديدي که  95تاريخ تصويب اين قوانین تا دي ماه  

 .مغاير با قوانین قبلی باشند، قوانین جديد الزم االجرا می باشد

عزیز )با انجام آخرین اصالحات الزم( آورده شده است.  در بخش بعد فرمهای مورد نیاز شما دانشجویان   

این فرمها در طول دوران تحصیل مورد استفاده شما عزیزان قرار خواهد گرفت و تقریبا کلیه درخواست ها  
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به   الزم  پذیرد.  می  صورت  فرمها  این  قالب  در  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  رسمی  مکاتبات  و  قانونی  ی 

فرم   این  فایل  که  آدرس  ذکراست  به  موسسه  وبگاه  در  و    http://farazuast.comها  است  موجود 

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  

ی غیر انتفاعی فراز گچساران آورده شده است که  تنظیم پایان نامه کارشناسی ارشد در موسسه ,آموزش عال

 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   

ه دست شما برسد تشکر و قدر دانی نموده و برای ایشان از  کمترین نقص وبه صورت موثر و مفید، انشا اهلل، ب

 درگاه خداوند قادر متعال طلب اجر معنوی و آرزوی توفیق الهی بنمایم 

 

 فرهاد رحیمی 

 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فرازگچساران  رياست
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 فصل اول
 

 آيین نامه آموزشی  

 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  

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

 

 
 مقدمه

بند   استناد  فناوری)مصوب   3ماده    12به  و  تحقیقات  علوم،  ریزی آموزشی وزرات  برنامه  عالی  نامه شورای  آیین 

 شود: (، این آیین نامه تدوین و به اجرا گذاشته می 28/7/93

 . هدف: 1ماده 

 ناپیوسته در تمامی زیر نظامهای آموزش عالی تعیین چهارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره کارشناسی ارشد 

 . تعاريف: 2ماده 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.  وزارت: .1

هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی )اعم از دولتی و غیر دولتی( است که دارای    موسسه: .2

 مجوز تأسیس از وزارت هستند.

وجب آن دانشجویان میتوانند بدون پرداخت شهریه و صرفاً با سپردن  تسهیالتی قانونی که به م  آموزش رايگان: .3

 تعهد خدمت، تحصیل کنند.

فردی که در یکی از رشته های دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته برابر ضوابط، پذیرفته شده،    دانشجو: .4

 ثبت نام کرده، و مشغول به تحصیل است.

یلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین، گواهی  فردی که یکی از دوره های تحص  دانش آموخته: .5

 یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده است. 

مدت زمان مشخصی که دانشجو، برابر با ضوابط معین، به طور موقت به تحصیل اشتغال    مرخصی تحصیلی: .6

 ندارد. 

 ادامه تحصیل خودداری کند.فرایندی که در آن دانشجو به طور خود خواسته از   انصراف تحصیلی:  .7

شیوه ای از آموزش است که دانشجو در آن در تمام تحصیل خود را به صورت چهره به چهره و    حضوري: .8

 تماموقت به انجام میرساند.

 شیوه ای از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در تمام طول تحصیل الزامی نیست. غیر حضوري:  .9

شیوه ای از آموزش است که بخشی از آن به صورت حضوری و بخشی از آن به صورت غیر    نیمه حضوري: .10

 حضوری انجام میشود. 
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ی دانشجو را در  یکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری است که مسئولیت راهنمای استاد راهنما: .11

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. 

یکی از اعضای هیأت علمی است که مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه، پایان نامه و    استاد مشاور: .12

انتخاب  یا رسال از موسسه  یا متخصصان خارج  از میان اعضای هیأت علمی همان مؤسسه و  به عهده دارد و  ه 

 میشود. 

فردی که به آموزش و مهارت آموزی در یک مؤسسه به صورت تمام وقت، نیمه وقت یا پاره وقت    مدرس: .13

 اشتغال دارد. 

ه تحصیلی است که اهداف مشخصی  مجموعه به هم پیوسته ای از دروس و فعالیتهای هر رشت  برنامه درسی: .14

 را دنبال میکند.

مقدار مفاهیم یا مهارتهایی که برای فراگیری دانشجو در طول یک نیمسال تحصیلی یا زمان    واحد درسی: .15

ساعت و کارگاهی    32ساعت، عملی یا آزمایشگاهی    16معادل آن در نظر گرفته میشود. هر واحد درسی نظری  

ساعت    12۰ساعت و کارآموزی    6۴ساعت، کارورزی یا کار در عرصه    ۴8می(  یا عملیات میدانی )بازدید عل

 در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا میشود.

آموزشی: .16 دارای    گروه  که  است  علمی  هیأت  تعدادی عضو  از  متشکل  مؤسسه  علمی  واحد  ترین  بنیادی 

 . تخصص مشترک در یک رشته علمی هستند

درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت    درس جبرانی:  .17

 دانشجو، ضروری است. 

یک برنامه آموزشی است که با محتوا و روش شناسی خاص، در قالب برنامه درسی اجرا    رشته ي تحصیلی: .18

 میشود. 

تا    28شناسی آغاز میشود و حداقل شامل  یک دوره تحصیلی که پس از دوره کار  دوره کارشناسی ارشد: .19

 واحد درسی است. 32

شیوه ای است که محتوای برنامه درسی مربوط به آن عالوه بر واحدهای درسی،    پژوهشی:   -شیوه آموزشی .20

 مشتمل بر پایان نامه نیز میباشد.

ان نامه  شیوه ای است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون گذراندن پای  شیوه آموزشی: .21

 دانش آموخته می شود. 

 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است.  16هر نیمسال تحصیلی شامل   نیمسال تحصیلی: .22
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پژوهشی است که در یک زمینه مشخص رشته تحصیلی و با راهنمایی  -بخشی از شیوه آموزشی  پايان نامه: .23

 استاد انجام میشود.

ارشد    هیأت داوران:  .24 دانشجو در دوره کارشناسی  نامه  پایان  ارزیابی  برای  اعضای هیأت علمی هستند که 

 مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب مؤسسه انتخاب میشوند.

 به دوره . شرايط ورود3ماده 

 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.  -

 نام( ثبت : )شرايط 3ذيل ماده   1شیوه نامه اجرايی، بند 

سازمان سنجش   از سوی  اعالم شده  های  تاریخ  طبق  هستند  موظف  ارشد  کارشناسی  آزمون  پذیرفته شدگان 

 :  آموزش کشور جهت ثبت نام به حوزه آموزش  موسسه مراجعه و مدارک زیر را ارائه و تحویل نمایند

 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی   -الف

 قطعه(  12رادران مشمول خدمت جدید )ب 3×۴قطعه عکس  6 -ب

 اصل و تصویرکارت پایان خدمت یا دفترچه آماده به خدمت یا کارت معافیت )برادران( -ج

 ی مدارک قسمت ج ندارند.ی کارشناسی نیازی به ارائه : دانشجویان نیمسال آخر دوره 1تذکر

د، نباشن انجام خدمت وظیفه میرحی، که دشدگان  دسته از پذیرفته  آنبرای    کارشناس پذیرش و ثبت نام:2تذکر

  نماید و پذیرفته می   درخواست ترخیص از خدمت  ،ی وظیفه عمومی محل صدور دفترچه آماده به خدمتاز اداره 

کارشناس پذیرش و ثبت  وظیفه را به    ترخیص از خدمت ی  ه نام هفته،    2شدگان نیز موظفند حداکثر ظرف مدت  

ی  اداره   از سویه ترخیص از خدمت  کچنانآنها لغو میگردد.    ارائه نمایند در غیر این صورت قبولینام موسسه  

  تسویه ی برگه موقت  داشته باشد، پذیرفته شده موظف است ضمن ارائهنیاز  روز    15ش از  بی  وظیفه عمومی به زمان

 .آن اقدام نمایدی وقت نسبت به ارائه نهایی بوده و در اسرع ی نامه حساب،پیگیر

 ی کارشناسی  اصل و تصویر گواهی نامه دوره  -د

 )کارشناسی( نمرات مقطع قبل تاییدیه تحصیلی و ریز-ه

تحصیلی و ریزنمرات    تأییدیه  ه دانشجو موظف است حداکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلی، ارسال محرمان:  3تذکر

های بعد جلوگیری  نام وی در نیمسال  در غیر این صورت از ثبت  ؛یری نمایدگقبل پیخویش را از دانشگاه مقطع  

 .می شود
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اند الزم است حداکثر تا  شده   رتبه اول پذیرفته  یرزمندگان و یا سهمیه یدانشجویانی که با استفاده از سهمیه   -و

و یا سهمیه رتبه اول، از مراجع ذیربط    )اخذ تأییدیه سهمیه رزمندگان  پایان اولین نیمسال تحصیلی ورود به دانشگاه

  ثبت نام اقدام  و ی آن به اداره پذیرشییدیه مربوط و ارائه تأ نسبت به اخذ و ارائه آن به اداره آموزش و ثبت نام(

 .نمایند

  های دولتیدستگاه   (کارکنان رسمی یا پیمانی  موافقت با ادامه تحصیل یا حکم مرخصی سالیانه )ویژه   ینامه   -ز

های دولتی و یا تحت پوشش  ها و یا سازمان رسمی یا پیمانی( با وزارتخانه)   دانشجویانی که رابطه استخدامیبرای  

 دارند. دولت 

م حضور تمام وقت دانشجویان کارشناسی ارشد در  با توجه به لزو:  3ذيل ماده    2شیوه نامه اجرايی، بند  

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.

ی مدارک برای دانشجو کارت دانشجوئی  پس از ثبت نام و ارائه :  3ذيل ماده    3ند  شیوه نامه اجرايی، ب

مسئولیت حفظ نام  صادر و به دانشجو نام کاربری و رمز ورود به سیستم آموزشی موسسه آموزشی ارائه می شود.  

رود دانشجو  کاربری و رمز ورود سیستم آموزش موسسه به عهده دانشجو است. در صورت اقدام آموزشی با رمز و

پس از انجام مراحل ثبت نام دانشجو  توسط دیگران، کلیه عواقب به عهده دانشجوی صاحب نام کاربری میباشد.  

با مدیر   ارائه شده، ضمن هماهنگی  از واحدهای  اطالع  از  به گروه آموزشی خود مراجعه و پس  میباشد  ملزم 

اید )الزم به ذکر است که انتخاب واحد نیمسال آموزش نسبت به انتخاب واحد از طریق سایت موسسه  اقدام نم

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  

 رفاهی  مراجعه نماید.-باشد باید به حوزه معاونت آموزشی  وابگاه و سایر خدمات رفاهی می متقاضی استفاده از خ

موسسه  توسط    اً گواهی اشتغال به تحصیل طبق ضوابط رأسصدور  :  3ذيل ماده    4شیوه نامه اجرايی، بند

انجام می  اداره نظام وظیفه؛اما  پذیردمربوطه  اداره گذرنامه،  به تحصیل برای  و خارج از کشور    گواهی اشتغال 

 . موسسه صادر خواهد شد درحوزه تحصیالت تکمیلی 

بند اجرايی،  نامه  ماده    5شیوه  به:3ذيل  تشرف  قصد  که  دعوتنامه    دانشجویانی  باید  دارند  واجب  حج 

 .گذرنامه معرفی شوندی ه دهند تا به ادار  ارائهکارشناس پذیرش و ثبت نام کامپیوتری و سند حج را به 

قصد سفر به خارج از کشور را داشته    …و شرکت در سمینارهای علمی و   امور تحقیقاتی  یدانشجو به واسطه اگر  

( پس از طی  رئیس موسسه  تحصیلی وی باشد )با تأیید گروه و    یرشتهو این سفر در راستای پژوهشهای مرتبط با  

معاون   اداری،توسط  ادار موسسه    پژوهشیمراحل  دانشجویان  یه به  امور  تحقیقات   کل  علوم،  وزارت  داخل 

 .گرددوری معرفی می ناوف
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در سایت موسسه آموزش  آیین نامه ها، دستورالعملها و فرمهای مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد    تذکر:

دانشجو الزم است    ،و در صورت نیازموجود بوده  http://farazuast.com   عالی غیر انتفاعی فراز گچساران

 به صورت تایپ شده تکمیل نماید.  فرم های موجود را 

 

 آموزش در مؤسسه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام میشود..  4ماده 

مؤسسه اختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب را با رعایت ضوابط برای دانشجویان خارجی    تبصره.

 و یا دوره های بین المللی به زبان غیرفارسی ارائه نماید.

مؤسسه موظف است، برنامه های آموزشی و درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزرات را   .  5ماده 

 در آن با مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجرا کند.برای دورهای که 

اجرای برنامه های آموزشی و درسی مصوب دانشگاههای دیگر که  :  5ذيل ماده   1نامه اجرايی، بند   شیوه

از سوی شورای آموزشی مجوز تصویب سرفصل دارند، برای رشته گرایشهای خاص، در صورت ارائه دالیل  

ط شورای گروه و تأیید شورای موسسه و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی موسسه بالمانع است.  توجیهی توس

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.

 

 حصیل در دوره کارشناسی ارشد، دو سال )چهار نیمسال( است. مدت مجاز ت .  6ماده 

در صورتیکه دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود، مؤسسه اختیار دارد    تبصره. 

مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد. افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول یا دوم طبق تعرفه   

امنای موسسه خواهد بود چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم    مصوب هیات

 است.

حداکثر تعداد نیمسالهای دانشجویان کارشناسی ارشد شبانه نیز  :  6ذيل ماده    1شیوه نامه اجرايی، بند  

 و تبصره آن است. 6مشمول ماده 

تقاضای تمدید نیمسال پنجم باید از طریق تکمیل فرم تمدید نیمسال :  6ذيل ماده  2شیوه نامه اجرايی، بند  

تأیید شورای تحصیالت تکمیلی  از  تنها پس  نیمسال پنجم دانشجو  پنجم صورت پذیرد. بدیهی است تمدید 

 موسسه اعمال میشود.

سال ششم باید از طریق تکمیل فرم تمدید نیمسال  تقاضای تمدید نیم:  6ذيل ماده    3شیوه نامه اجرايی، بند

درصد پایان نامه صورت پذیرد و دانشجو موظف   7۰ششم همراه با تایید استاد راهنما مبنی بر تکمیل حداقل  

نماید. در هر    7۰است   ارائه  به شورای گروه  تقاضای مذکور  با  نامه تکمیل شده خود را همراه  پایان  درصد 

دانشجو تنها پس از تأیید شورای تحصیالت تکمیلی موسسه اعمال میشود و در    صورت تمدید نیمسال ششم

نمره از بند استمرار فعالیتهای پژوهشی )مربوط به نمره    5/۰صورت موافقت این شورا با تمدید نیمسال ششم  
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  گردد. در صورت تمدید نیمسال ششم، دانشجو موظف به پرداخت شهریه طبق تعرفه ی پایان نامه( کسر می 

 مصوبه هیات امنای موسسه است.

 

  – واحد است که در شیوه آموزشی    32و حداکثر    28واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل    .7ماده  

 واحد از این تعداد، پایان نامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی میباشد. 6تا  ۴پژوهشی 

واحد درسی انتخاب کند. دانشجو در    1۴و حداکثر    8دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل    تبصره. 

 آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است. 

 

واحد درسی به شمار نمی رود و در حداقل   ،واحدهای پایان نامه:  7ذيل ماده   1شیوه نامه اجرايی، بند 

 .د واحدهای نیمسال تأثیری نداردو حداکثر تعدا

 

چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحصیلی، رشته و یا گرایش با رعایت پیشنیاز هر درس طبق برنامه    .8ماده  

 درسی مصوب، بر عهده گروه آموزشی است.

 واحد است. 12. تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر 9ماده 

ست ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو  در دروس جبرانی، الزامی ا   12. کسب نمره قبولی  1تبصره  

 محاسبه نمیشود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیأت امناء مؤسسه از دانشجو دریافت میشود.

 . زمان استفاده شده برای دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمیشود.2تبصره 

 

برای دانشجویانی که نیاز به اخذ دروس جبرانی دارند، افزایش سقف    : 9ذيل ماده    1شیوه نامه اجرايی، بند  

 واحد ناشی از دروس جبرانی بالمانع است.   2۰واحدها تا 

واحد دروس جبرانی، یک نیمسال به    12تا    8به ازای گذراندن  :   9ذيل ماده    2شیوه نامه اجرايی، بند  

های مقرر )نظیر تاریخ تصویب طرح پیشنهادی و  سقف سنوات مجاز تحصیلی دانشجو افزوده می شود و مهلت  

 تاریخ دفاع از پایان نامه( به مدت یک نیمسال به تعویق میافتد.

گروه آموزشی در خصوص تعیین دروس جبرانی برای دانشجویانی  :  9ذيل ماده    3شیوه نامه اجرايی، بند  

اقدام نموده، دروس جبرانی را بر اساس سرفصل  که رشته دوره کارشناسی آنها با رشته دوره ارشد تجانس ندارد  

شورای   تأیید  با  جبرانی  دروس  ی  ارایه  موارد  سایر  در  نماید.  می  ارایه  کارشناسی  ی  دوره  دروس  مصوب 

 تحصیالت تکمیلی موسسه امکانپذیر خواهد بود. 

مصوب چنان ارائه ی دروس نظری یا عملی جبرانی خارج از سرفصل  :9ذيل ماده  4شیوه نامه اجرايی، بند  

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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ته  رش  اخذ درس یک واحدی روش تحقیق برای دانشجویان کلیه:  9ذيل ماده    5شیوه نامه اجرايی، بند  

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  

ت تکمیلی موسسه می رسد. ارایه  روش تحقیق توسط دفتر برنامه ریزی آموزشی تنظیم و به تأیید شورای تحصیال

 آن توسط استادان متخصص در این حوزه خواهد بود.

 :  9ذيل ماده    6شیوه نامه اجرايی، بند 
دانشجویان کارشناسی ارشد موظف هستند که در آزمون بسندگی زبان که در پایان شهریور ماه سال ورود ایشان  

دانشجو  برگزار میگردد شرکت نمایند. در صورت عدم کسب نمره ی قبولی و یا عدم شرکت در این آزمون،  

میباشد. البته دانشجویانی که    واحد به عنوان یک درس جبرانی  3ملزم به اخذ درس زبان ویژه ارشد به ارزش  

گواهی قبولی یکی از آزمون های زیر را ارائه نمایند )مشروط بر این که این گواهی در زمان ثبت نام دانشجو  

ه بر این دانشجویان رشته زبان انگلیسی و  اعتبار داشته باشد( از زبان درس زبان ویژه ارشد معاف میشوند. عالو

صی در سرفصل دروس ارشد ایشان وجود دارد از گذراندن درس زبان ویژه  دانشجویانی که درس زبان تخص

 ارشد معاف هستند. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

بر اساس مصوبه هیأت امنا موسسه دانشجو )روزانه، نوبت دوم و...(   :9ذيل ماده  7شیوه نامه اجرايی، بند  

واحد از این دروس( مشابه شهریه دروس کارشناسی ارشد    5ملزم به پرداخت شهریه دروس جبرانی )به استثنای  

 نوبت دوم می باشد.  

 

 حد نصاب نمره  آزمون 

MSRT 45 

 

TOEFL 
CBT 95 

IBT 30 

TOLIMO 400 

IELTS 45 

 

دوره کارشناسی ارشد صرفاً  . در مؤسسه های آموزش عالی دولتی، آموزش رایگان برای هر دانشجو، در  10ماده

 یک بار امکانپذیر است. 
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دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص مؤسسه یا عدم کسب  تبصره.  

نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب  

 هیأت امنا مؤسسه است. 

 تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در مؤسسه ها )اعم دولتی و غیر دولتی( ممنوع است.  . 11ماده 

برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعالم و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه،    . 12ماده  

شیوه نامه اجرایی مصوب    حذف اضطراری دروس، نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ تجدید نظر و غیره طبق

 مؤسسه انجام میشود. 

طول بازه امتحانات دانشجویان کارشناسی ارشد درتمام نیمسالها، :  12ذيل ماده    1شیوه نامه اجرايی، بند  

 مطابق تقویم آموزشی مصوب موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز و مشابه دانشجویان کارشناسی میباشد. 

بند   نامه اجرايی،    15  حداکثر مهلت اعالم نمرات دانشجویان کارشناسی ارشد،:12ذيل ماده    2شیوه 

 شهریور برای نیمسال دوم هرسال تحصیلی است. 31اسفند برای نیمسال اول و

به منظور بررسی و در صورت لزوم ترتیب اثر به تقاضای تجدید  :  12ذيل ماده    3شیوه نامه اجرايی، بند  

شده، امکان تغییر نمره برای مدرس تا سه روزکاری پس از اعالم نمره  نظر دانشجویان در خصوص نمره اعالم  

 وجود دارد. 

بند   اجرايی،  نامه  ماده    4شیوه  گروه  :  12ذيل  تأیید  و  دانشجو  کتبی  درخواست  با  موارد خاص  در 

آموزشی، حذف و یا اضافه کردن یک درس )مشروط بر اینکه تعداد کل واحدها از حداقل مجاز کمتر و یا از  

 اکثر مجاز بیشتر نشود( صرفاً در بازهی حذف و اضافه موسسه میسر است.  حد

 

بر اساس حضور و فعالیت  .  13ماده ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و 

مسال  دانشجو در کالس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری در طول و پایان هر نی

 تحصیلی انجام می شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است.

 

با توجه به ماهیت دروس کارشناسی ارشد، نباید بخشی از نمره  :  13ذيل ماده    1شیوه نامه اجرايی، بند  

 دروس به تدوین مقاله پژوهشی و یا ترجمه تمام یا بخشی از یک کتاب تعلق گیرد. 

 

 حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس الزامی است. . 14ماده 

اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه جلسه یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن   .1تبصره

درس غیبت کند نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه بودن غیبت از سوی مؤسسه، آن درس حذف می  

 شود. 

در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص مؤسسه، بنا به دالیل    . 2تبصره

واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال    8موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از  
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مسال در مشروط شدن دانشجو بی تأثیر کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، اما میانگین نمرات این نی

 است.

نحوه حضور دانشجو در جلسات کالس درس در دوره های نیمه حضوری و غیر حضوری طبق شیوه نامه    .3تبصره  

 مصوب مؤسسه انجام می شود. 

 

در صورتیکه دانشجو غیبت خود در کالس یا امتحان را موجه بداند،  :  14ذيل ماده    1شیوه نامه اجرايی، بند  

روز کاری پس از تاریخ امتحان پایان نیمسال   3زم است مستندات کافی دال بر موجه بودن غیبت را حداکثر تا  ال

آن درس به آموزش موسسه ارائه کند. در صورت تأیید موجه بودن غیبت دانشجو )با حفظ عنوان درس در کارنامه(  

بودن غیبت کالدرس مذکور حذف می  تأیید موجه  نهایی  امتحانی، شورای آموزشی  گردد. مرجع  سی و غیبت 

 موسسه میباشد.

 

واحد یا    8در صورتیکه واحدهای انتخابی دانشجو در یک نیمسال  :  14ذيل ماده    2شیوه نامه اجرايی، بند  

واحد کمتر گردد، میانگین نمرات این نیمسال در    8بیشتر باشد اما بنا به هر دلیل واحدهای باقیمانده ی دانشجو از  

دانشجو تأثیر خواهد داشت. الزم به ذکر است تعداد واحدهای پایان نامه در حد نصاب واحدهای    مشروط شدن 

 قابل احتساب برای مشروطی و نمره آن در میانگین مورد احتساب برای مشروطی لحاظ نمیگردد.

 

در شرایط خاص، حذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید مؤسسه    .15ماده  

 قبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است.  

 

بند   اجرايی،  نامه  ماده    1شیوه  تأیید گروه  :  15ذيل  و  دانشجو  کتبی  درخواست  با  اضطرار،  در صورت 

واحد نشود( در    8شی، حذف صرفاً یک درس نظری )مشروط بر اینکه واحدهای باقیمانده ی دانشجو کمتر از  آموز

 بازدهی زمانی حذف اضطراری مندرج در تقویم آموزشی موسسه  آموزشی میسر است.

بررسی خاص بودن شرایط دانشجو جهت حذف تمام دروس یک  :  15ذيل ماده    2شیوه نامه اجرايی، بند  

تایید   نیمسال و  نیمسال(  پایان  امتحانات  از شروع  )قبل  دانشجو  ارسال درخواست کتبی  از  نیمسال( پس  )حذف 

  شورای گروه،  در شورای آموزشی موسسه تصمیم گیری و به دانشجو کتبا ابالغ میگردد

 
 است. 1۴و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  12حداقل نمره قبولی در هر درس  .16ماده 

دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیم سالهای بعدی،    .1تبصره  

مرات تحصیلی دانشجو،  درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز ن

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. 

 . ، مشروطی دانشجو در نیم سالهای قبل را خنثی نمیکند1گذراندن دروس با استفاده از تبصره  . 2تبصره
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شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت    1تسهیالت تبصره  .3تبصره 

 می کنند، نمی شود.

 

میانگین کل واحدهای آموزشی با بی اثر کردن نمرات مردودی    :16ذيل ماده    1شیوه نامه اجرايی، بند  

 شد.قبل از جلسه دفاع از پایان نامه محاسبه خواهد 

 نمی شود. 9۴-95این ماده شامل ورودی های قبل از سال تحصیلی   1تبصره  تذکر:

باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط    1۴چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از    .17ماده  

 تلقی میشود.

 ود از تحصیل محروم میشود.دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط ش تبصره .

 دانشجو میتواند با احتساب سنوات تحصیل، یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.  .18ماده 

بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تأیید پزشک    تبصره. 

 ت تحصیلی در اختیار مؤسسه است. معتمد مؤسسه، مأموریت همسر یا والدین، بدون احتساب در سنوا

 

الزم است دانشجو تقاضای کتبی مرخصی را در بازه ی مندرج در  :  18ذيل ماده    1شیوه نامه اجرايی، بند  

تقویم آموزشی به گروه آموزشی ارایه دهد و پس از تأیید شورای گروه و شورای  آموزشی جهت اجرا به اداره  

ذ مرخصی، تبعات ناشی از تطویل سنوات و عدم امکان اخذ به موقع  آموزش موسسه  ارسال گردد. در صورت اخ

 دروس به عهده دانشجو است. 

مرخصی زایمان برای هر دوره ی بارداری حداکثر دو نیمسال بدون :  18ذيل ماده    2شیوه نامه اجرايی، بند  

 احتساب در سنوات و تاریخ اتمام مرخصی، حداکثر یکسال پس از زایمان خواهد بود.

بهره مندی دانشجو از مرخصی پزشکی بدون احتساب سنوات تنها در  : 18ذيل ماده   3ه نامه اجرايی، بند شیو

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.
 

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به اداره    .19ماده  

آموزش تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یکبار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را  

 تحصیل وی صادر میشود. پس بگیرد در غیر اینصورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از

 تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل، بر عهده مؤسسه است.  تبصره.

بند   اجرايی،  نامه  ماده    1شیوه  ارائه  :  19ذيل  صورت  در  تحصیل،  از  منصرف  دوم  نوبت  دانشجوی 

ثابت بوده و در صورت ارائه درخواست  درخواست انصراف پس از انجام ثبت نام نیمسال، ملزم به پرداخت شهریه  

 پس از مهلت حذف و اضافه، الزم است شهریه متغیر را نیز پرداخت نماید. 
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انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد تابع مقررات آموزشی  : 19ذيل ماده   2شیوه نامه اجرايی، بند  

نیمسال  تحصیلی انتخاب واحد در شروع هر  نام و  به    موسسه بوده و عدم ثبت  )بدون کسب مجوز ازموسسه( 

 باشد.تحصیل می انصراف ازی منزله

در صورتی که دانشجو نتواند در نیمسالی که پایان نامه را انتخاب :  19ذيل ماده   3شیوه نامه اجرايی، بند  

فر  کرده از آن دفاع نماید باید نسبت به ثبت و انتخاب آن در نیمسال های بعدی به صورت ادامه پایان نامه )ص

 واحدی(  اقدام کند. 

 
 تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.  .20ماده 

معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در مؤسسه قبلی طبق شیوه نامه مصوب    . 1تبصره

 مؤسسه فعلی  امکانپذیر است. 

واحد از دروس معادلسازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته   1۴تا    8به ازای هر    .2تبصره  

 میشود. 

بند   اجرايی،  نامه  ماده    1شیوه  یا موسسه آموزش عالی    : 20ذيل  دانشگاه  را در  دانشجویانی که دروسی 

اند و پس از قبولی مجدد در موسسه آموزشی غیر انتفاعی فراز گچساران    دیگری و یا در مقطع زمانی دیگر گذرانده 

صورتی  مند نخواهند شد. البته در  برخی از دروس گذرانده شده ایشان معادل سازی گردد، از مزایای رتبه اول بهره 

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.

ی معادلسازی  واحد درس   21و حداکثر    1۴در صورتی دانشجو بیش از  :  20ذيل ماده    2شیوه نامه اجرايی، بند  

 واحد و یا بیشتر از آن دو نیمسال از سنوات مجاز دانشجو کسر میگردد. 22نماید کماکان یک نیمسال و  به ازای 

با عنایت به مصوبه کمیسیون موارد خاص موسسه  آموزشی به تاریخ  :  20ذيل ماده    3شیوه نامه اجرايی، بند  

گرایش و انتقال توأم با تغییر گرایش، تنها در صورت رعایت    ، درخواست های میهمانی، انتقالی ، تغییر  3۰/6/99

نامه   بر اساس آیین  ضوابط ذیل پس از بررسی در شورای آموزشی  موسسه آموزشی در مرجع ذی صالح که 

 کمیسیون بررسی موارد خاص، مجاز به رسیدگی به این درخواست ها می باشد، تصمیم گیری می شود. 

 

 ها دانشگاه موسسه آموزشی غیر انتفاعی فراز گچساران به سايرمیهمانی از   - الف 

 وموسسات آموزشی عالی غیر انتفاعی  

انتفاعی برای دانشجویانی که     - درخواست متقاضیان میهمانی به سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی  غیر 

 حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند قابل بررسی میباشد.

معلول شدن سرپرست خانواده و یا از کار افتادگی پدر و مادر در زمان دانشجویی به طوری که عمالً  * فوت یا  

منجر به سرپرستی خانواده توسط دانشجو شده و یا دانشجو به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده  

 شناخته شود. 
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العالج و العالج دانشجو در زمان دانشجویی   بیماری خاص، صعب  تأیید مراجع ذی صالح رسیده  *  به  که 

 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،  

 کترین محل به دانشگاه مقصد باشد.در نزدی

 * 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.  

ماه    – آبان  نیمسال دوم،  برای  و  ماه هرسال  اردیبهشت  اول،  نیمسال  برای  میهمانی  زمانی درخواست  بازه ی 

 . هرسال است

یمسال اول تحصیل برای دانشجویان جدیدالورود حداکثر مهلت برای ارائه درخواست میهمانی در ن  :1تذکر

 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

ارشد     - برای گذراندن دروس دوره کارشناسی  فقط  موسسه  میهمانی  در  نامه  پایان  اخذ  و  امکانپذیر است 

 آموزشی  غیر انتفاعی فراز گچساران خواهد بود. 

 

دروس مورد تقاضای دانشجو باید به تأیید شورای گروه مربوطه برسد. در صورت گذراندن دروسی    : 2تذکر  

 به غیر از موارد تأیید شده، این دروس گذرانده پذیرفته نخواهد شد و فقط در پرونده دانشجو ضبط میگردد. 

 یگردد.دروس تأیید شده دانشجو به همراه نمرات عیناً در کارنامه دانشجو ثبت م: 3تذکر 

در صورت موافقت موسسه آموزشی با درخواست میهمانی، دانشجویان  موظف به پرداخت شهریه ثابت به    -

 موسسه آموزشی غیر انتفاعی  میباشند. 

استاد   – انجام مراحل میهمانی،  از  باید قبل  نیمسال دوم و مابعد  دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی میهمانی 

 م مربوط مشخص، تقاضای میهمانی آنها باید به تأیید استاد راهنما برسد.راهنمای خود را در قالب فر

 میهمانی از ساير موسسات ودانشگاهها به موسسه آموزشی غیر انتفاعی فرازگچساران    -ب 

 

 .موسسات آموزشی غیر انتفاعی قابل بررسی است های دولتی و تنها درخواستهای میهمانی از دانشگاه_

میهمانی    - تأیید شورای گروه و  درخواست  به  باید  فرازگچساران  انتفاعی  غیر  به موسسه آموزشی  دانشجویان 

 آموزشی  موسسه باشد شورای 
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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    –

سال قبولی خود میباشند. دانشجویان پذیرفته شده نوبت اول نیز در صورت میهمانی موظف به پرداخت شهریه  به 

 مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم هستند.

 انتقال:    -ج 

 انتقال از موسسه آموزشی عالی غیر انتفاعی فراز به سایر موسسات آموزشی امکان پذیر نمیباشد.  –

یر موسسات آموزشی به موسسه آموزشی غیر انتفاعی فراز تنها در شورای موارد خاص  تقاضای انتقال از سا   –

 .موسسه قابل بررسی است

تقاضای دانشجو باید قبل از طرح در شورای موارد خاص موسسه آموزشی به تأیید شورای موارد خاص    :4تذکر

 موسسه و همچنین به موافقت شورای گروه قرار گرفته باشد. 

   ش:تغییر گراي -د

تغییر از یک رشته به رشته دیگر )با کد رشته متفاوت در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش    -

 آموزش کشور( ممنوع است.

درخواست تغییر گرایش دانشجویان کارشناسی ارشد )به رشته گرایشی همسان با کد رشته قبولی دانشجو( تنها   -

 .قابل بررسی استدر شورای موارد خاص موسسه آموزشی 

 

درخواستهای تغییر گرایش جهت ارسال به شورای موارد خاص باید به تأیید شورای گروه آموزشی،    :5تذکر

 شورای آموزشی  موسسه مربوطه رسیده باشد. 

تقاضای تغییر گرایش دانشجویان موسسه آموزشی غیر انتفاعی فراز گچساران در صورت داشتن نمره آخرین     -

 . این موسسه قابل قابل بررسی است فرد پذیرفته شده در گرایش مورد نظر در

 انتقال تؤام با تغییر گرايش:   -ه 
 دانشجویان متقاضی انتقال تؤام با تغییر گرایش باید شرایط مربوط به بند های ج و د را داشته باشند. 

دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و    .21ماده  

 تأیید گروه آموزشی انتخاب کند. 

. شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای خارج از مؤسسه یا در رشته هایی که عضو هیأت علمی با مرتبه علمی  1تبصره  

 بق شیوه نامه مؤسسه انجام میشود.استادیار وجود نداشته باشد ط

انتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی، از اعضای هیأت علمی همان گروه یا    .2تبصره  

 خارج از مؤسسه امکانپذیر است.

ه در حضور هیأت  دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تأیید استاد راهنما، موظف است با رعایت ضوابط مؤسس   .22ماده  

 داوران از پایان نامه خود دفاع کند. 
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هیأت داوران مرکب از استاد / استادان راهنما، استاد / استادان مشاور  :  22ذيل ماده    1شیوه نامه اجرايی، بند  

 و داور / داورهای میباشد. 

 

تعداد استاد/ استادان داور پایان نامه به تشخیص شورای گروه یک و   :  22ذيل ماده  2شیوه نامه اجرايی، بند  

ر از سه نفر نباشد. حق الزحمه داور خارج  یا دو نفر میباشد، در هر حال الزم است تعداد اعضای هیأت داوران کمت

و   ایاب  برای  )ازجمله  ، مشابه داور داخل موسسه آموزشی محاسبه میگردد و هزینه دیگری  از موسسه آموزشی 

ذهاب، بعد مسافت و ...( به داور خارج از موسسه آموزشی پرداخت نمیشود. در مورد پایان نامه هایی که عضو  

یان نامه در موسسه آموزشی موجود نباشد، با تصویب شورای آموزشی  موسسه دعوت  متخصصی در زمینه موضوع پا

 از داور خارج با پرداخت هزینه ایاب و ذهاب امکانپذیر است.

 

حضور استاد/ استادان راهنما و مشاور اعم از داخلی یا خارجی در  :  22ذيل ماده  3شیوه نامه اجرايی، بند  

که استاد راهنمای دوم یا استاد مشاور به دلیل عذری موجه )به تأیید شورای  جلسه دفاع الزامی است. در صورتی  

آموزشی ( در جلسه دفاع حضور نیابد، جلسه با حضور سایر اعضای هیأت داوران تشکیل شده لیکن استاد راهنمای  

در عین حال، استاد راهنمای اول تنها به    .درصد حقوق مادی پایان نامه را دریافت می کنند  5۰دوم و یا مشاور تنها  

 اندازه سهم مشارکت تعیین شده در طرح پیشنهادی از حقوق مادی و معنوی برخوردار میگردد.

 

 )دفاع از پايان نامه(:  22ذيل ماده  4شیوه نامه اجرايی، بند 

ی آموزشی( به عنوان نماینده  یک نفر )از سایر گروه ها،نامهبرگزاری دفاع از پایان   یشنهادی تاریخ در فرم پ  -الف

نفر از طرف معاون پژوهشی موسسه پیشنهاد میشود. تعیین قطعی نماینده از طرف معاون آموزشی  1معاون آموزشی و

 به مدیر موسسه جهت تایید ودادن ابالغ معرفی میگردد 

شی موسسه مکاتبه  روز قبل از جلسه دفاع به معاون آموز  15الزم است پیشنهاد برگزاری جلسه دفاع حداقل  -ب

 گردد. 

تاریخ جلسه دفاع حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه به اعضای هیأت داوران )به صورت مکتوب و با امضای    -ج

 معاون پژوهشی موسسه  به همراه یک نسخه از پایان نامه و طرح پیشنهادی ابالغ میگردد.

بهمن ماه  و    3۰در نیمسال اول هر سال تحصیلی،  مهلت برگزاری جلسه دفاع دانشجویان برای فارغ التحصیلی    -د

 شهریور ماه خواهد بود. 31برای فارغ التحصیلی در نیمسال دوم، 

 .مطلوب است پذیرایی جلسات دفاع  به صورت ساده و بدون تشریفات زائد صورت گیرد -ه

 

 )چاپ و تكثیر پايان نامه(: 22ذيل ماده  5شیوه نامه اجرايی، بند 

ف است پس از دفاع از پایان نامه ی خود، نسبت به رفع نواقص و اصالحات احتمالی پایان نامه  دانشجو موظ  -الف

 خود، طبق نظرات و پیشنهادهای هیأت داوران، اقدام کند.
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روز    6۰به منظور پرهیز از طوالنی شدن زمان انجام اصالحات پایان نامه در صورتی که دانشجو بعد از گذشت    -ب

حات پایان نامه را در قالب فرم صدور مجوز صحافی پایان نامه تحویل معاونت آموزشی موسسه  از تاریخ دفاع، اصال

ندهد ، تاریخ دفاع قابل قبول )دانش آموختگی( دانشجو، زمان تحویل فرم مربوط به واحد آموزشی موسسه خواهد  

قابل قبول دانش آموختگی    بود. در صورت تحویل اصالحات نهایی بعد از گذشت یک نیمسال از دفاع، تاریخ دفاع

یک نیمسال نسبت به تاریخ اولیه دفاع به تأخیر خواهد افتاد و کلیه تبعات آن از جمله تمدید سنوات و پرداخت  

 /. نمره تمدید نیمسال ششم( بر عهده ی دانشجو است.5شهریه طبق مقررات )بجز کسر 

تأیید اصالحات توسط استاد راهنما، استاد مشاور و داوران پایان نامه و در قالب صدور مجوز صحافی پایان   تذکر:

 روز خواهد بود.   6۰نامه انجام میگیرد و تاریخی که فرم مذکور به تایید معاونت آموزشی موسسه ، مالک محاسبه 

برای معاونت    CDتعداد نسخ پایان نامه که توسط دانشجو تکثیر و صحافی میشود، عبارت است از: دو عدد    -ج

برای کتابخانه مرکزی موسسه و نسخه هایی به تعداد استاد / استادان    CDآموزشی موسسه ، یک نسخه به همراه  

 راهنما و مشاور )هر کدام یک نسخه(.
 

ر میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام  نمره پایان نامه د   .23ماده  

 میشود: 

 (1۴مردود )کمتر از  •

 ( 1۴-99/15متوسط ) •

 ( 16 -99/17خوب ) •

 ( 18 -99/18خیلی خوب ) •

 (19 -2۰عالی ) •

 ی(: استمرار در فعالیت پژوهش)  23ذيل ماده1شیوه نامه اجرايی، بند 

نامه به صورت    از فرم ارزشیابی پایان  "یاستمرار در فعالیت پژوهش"ارشد نمره بند   کارشناسیبرای دانشجویان  

 گردد.میزیر لحاظ 

نمره  از سقف    25/۰ر،  بعد از موعد مقرآموزشی موسسه  در صورت تصویب طرح پیشنهادی در شورای    -الف

لمی پژوهشی معتبر )مشترک با استاد  . البته در صورت داشتن پذیرش یا چاپ مقاله ع گرددکسر میبند استمرار  

راهنما( تا قبل از جلسه دفاع با ارائه مستندات یا تأیید کاربردی بودن پایان نامه توسط هیأت داوران طبق شیوه  

 شود. نمره معاف می 25/۰(، دانشجو از کسر این 23ذیل ماده  3نامه پایان نامه های کاربردی )بند 

پایان-ب از  دفاع  نیمسال ششم  نامهدر صورت  از سقف    5/۰  ،در  مذکور  نمره  بند  میشونمره  در  کسر  البته  د. 

صورت داشتن پذیرش یا چاپ مقاله علمی پژوهشی معتبر )مشترک با استاد راهنما( تا قبل از جلسه دفاع با ارایه  

 نمره معاف میشود.  5/۰مستندات، دانشجو از کسراین  

های پژوهشی خود را به فاصله حداقل سه ماه از یکدیگر  لیتدانشجو موظف است گزارشهای پیشرفت در فعا  -ج

)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  

به  موسسه  ی  ه  ی ادار با شماره   ی ارائه حداقل سه گزارش پیشرفت پژوهشنماید. در جلسه دفاع    دانشجو، تحویل

. گزارش پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از مستندات جلسه دفاع توسط نماینده آموزش  جلسه دفاع الزامی است

می ارائه  دفاع  اعضای کمیته  هر گزارشبه  نبود  ازای  به  اس  25/۰،  گردد.  نمره  فعالیتاز سقف  در  ی  ها تمرار 

 . می شودکاسته  یپژوهش

 )مقاله مستخرج از پايان نامه(:23ذيل ماده  2شیوه نامه اجرايی، بند 

نامه )همراه با اسم استاد راهنما و تأیید ایشان( را تا قبل از  اگر دانشجو مقاله یا مقاالتی مستخرج از پایان  -الف

یا علمی و  علمی پژوهشی  معتبر  برای مجالت  و   - جلسه دفاع  ، تحقیقات  علوم  تأیید وزارت  ترویجی )مورد 

  "انتقال نتایج پژوهشی"فناوری( ارسال نموده و گواهی وصول از مجله را دریافت نماید، تا سقف یک نمره از بند  

 با نظر هیأت داوران کسب خواهد کرد.  فرم ارزشیابی پایان نامه از

نامه )همراه با اسم استاد راهنما و تأیید ایشان( را تا قبل از  اگر دانشجو مقاله یا مقاالتی مستخرج از پایان  -ب

ت نماید،  معتبر داخلی یا خارجی ارسال نموده و گواهی پذیرش از کنفرانس را دریافکنفرانسهای  جلسه دفاع به  

 تا سقف نیم نمره از بند مذکور با نظر هیأت داوران کسب می کند.

 )پايان نامه هاي کاربردي(: 23ذيل ماده  3شیوه نامه اجرايی، بند 

بند   به  نمره  یک  حداکثر  ذیل،  مشروح  شرایط  با  کاربردی  نامه  پایان  عنوان  کسب  صورت  نامه  "در  پایان 

 دانشجو تعلق می گیرد. از فرم ارزشیابی پایان نامه   "کاربردی

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: 

ان  هایی که از طرف سازمان ها و مراکز دولتی وغیردولتی در قالب دستورالعمل مصوب سازمپایان نامه   -الف

 بین موسسه آموزشی و سازمان حمایت شود.  یا قرارداد منعقده 

 باشند. هایی که بخشی از طرح پژوهشی کاربردی برون موسسه اموزشی پایان نامه  -ب

هایی که منجر به ساخت دستگاه یا نمونه ای شده باشند که قابلیت استفاده در بخش کاربرد را  پایان نامه   -ج

 داشته باشد.

 مه هایی که در قالب پایان نامه یا در ارتباط با آن اختراعی به ثبت برسد. پایان نا -د

دانشجو موظف است که مستندات مربوط به هریک از بندهای فوق را مدیر آموزش تحویل دهد. این    تذکر:

مستندات توسط نماینده کارشناس آموزش حاضر در جلسه دفاع بررسی و در صورت تأیید توسط هیأت داوران  

وزه معاونت اموزشی ارسال میگردد. پس از اخذ تأیید دفتر ارتباط با حوزه کاربرد موسسه اموزشی فراز  به ح

گیرد. در غیر این صورت  توسط موسسه نمره اختصاص یافته به دانشجو توسط هیأت داوران مورد تأیید قرار می

 دانشجو مشمول نمره پایان نامه کاربردی نخواهد شد. 
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بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از    1۴مالک دانش آموختگی، داشتن میانگین کل حداقل    .24ماده  

 پایان نامه است. 

باشد دانشجو   1۴چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از    تبصره.

یت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می  اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعا

گذرانده است، میانگین کل واحدهای    1۴واحد از درسهایی که با نمره کمتر از    1۰شود تا با اخذ مجدد حداکثر  

 برساند، در این صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود. 1۴گذرانده را به حداقل 
گذرانده باشد ولی نتواند یا    1۴مام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل  چنانچه دانشجویی ت :  25ماده  

نامه و طبق نظر گروه   پایان  باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد  نامه خود دفاع کند  پایان  نخواهد از 

بگذراند تا در دوره    1۴ل  اخذ و با میانگین کل حداق را  آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط با رشته تحصیلی

 مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود. نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید میشود.

دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی    تبصره.

 به وی اعطا میشود.

استفاده نماید که واحد یا    25دانشجو در صورتی میتواند از ماده    : 25هذيل ماد  1شیوه نامه اجرايی، بند  

 واحدهای درس مرتبط با رشته تحصیلی مورد نیاز برای تبدیل به شیوه آموزشی توسط گروه ارایه شده باشد. 

و غیره(  چنانچه دانشجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی )سرقت علمی، تقلب، کپی برداری    .26ماده  

نماید و این موضوع از سوی مؤسسه اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم و صرفاً گواهی مبنی بر تعداد واحدهای  

 گذرانده دریافت میکند. 

احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان نامه از سوی مؤسسه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی    تبصره.

 صادر شده خواهد شد. 

پژوهشی و یا زمان ثبت    – تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع قابل قبول از پایان نامه در شیوه آموزشی    .27ماده  

 آخرین نمره درس در شیوه آموزشی است.

بهمن    3۰شهریور یا    31در صورتیکه تاریخ دفاع دانشجو بعد از    :27ذيل ماده  1شیوه نامه اجرايی، بند  

باشد، دانشجو ملزم به ثبت نام در نیمسال بعد، پرداخت شهریه حسب مورد و کسب مجوز تمدید سنوات در  

 صورت نیاز میباشد.

 هاي دانش آموختگی کارشناسی ارشد( : )انواع گواهی 27ذيل ماده  2شیوه نامه اجرايی، بند 

آموختگان غیر شاغل: این گواهی در  استخدامی و غیر قابل ترجمه برای دانش   موقت با ارزش   اهیگو  -الف

  ارت پایان خدمتو ک  صورتی صادرمیشود که دانشجو پس از فراغت از تحصیل به سازمان خاصی تعهد نداشته

 .پرداخت کرده باشد م )برای آقایان( را ارائه نماید و بدهی به صندوق رفاه را تقسیط یائو یا معافیت دا
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آموخته  ه دانش کآموختگان شاغل: چناندانش   التحصیلی بدون ارزش استخدامی و ترجمه برای  گواهی فارغ  -ب

داده و بدهی صندوق رفاه دانشجویان را تقسیط یا پرداخت کرده   م را ارائهئدا  خدمت و یا معافیت  کارت پایان

رسمی یا  ر کادوانی که از معافیت فرهنگی برخوردار بوده  آموختگ  برای دانش.  میشودر  باشد، این گواهی صاد

)گواهی فراغت    الزامی است  آخرین حکم کارگزینی   ی، ارائه هستندآزمایشی وزارت آموزش و پرورش    رسمی

 از تحصیل این افراد با عنوان نهاد و موسسه یا سازمان محل خدمت صادر و ارسال میگردد(.

  کارت عضویت رسمی الزامی است   یارایه   آموختگانی که عضو رسمی ارگانهای نظامی هستند،  برای دانش  -ج

 یگردد(.)گواهی فراغت از تحصیل این افراد با عنوان ارگان مربوطه صادر و ارسال م

 .صدور گواهی موقت فراغت از تحصیل توسط کارشناس صدور مدرک صورت می پذیرد -و

 : تحویل کارت دانشجوئی در زمان تسویه حساب الزامی است. 27ذيل ماده   3شیوه نامه اجرايی، بند 

در این آیین نامه به گروه آموزشی یا یک کمیته   را   . مؤسسه  آموزشی میتواند بخشی از اختیارات خود28ماده  

 منتخب، تفویض کند. 

مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و هر گونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن، بر عهده مؤسسه است و    .29ماده  

 نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی وزارت است. 

به تصویب    ۴/7/139۴مورخ    866تبصره در جلسه شماره    21ماده و    3۰دمه،  این آیین نامه در یک مق.  30ماده  

و پس از آن الزم االجرا    139۴-95شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  

 است.

در کادرهای  بندهای شیوه نامه اجرایی ذیل مواد این آیین نامه که  :30ذيل ماده  1شیوه نامه اجرايی، بند 

ارشد   کارشناسی  دانشجویان  همه  برای  و  رسیده  موسسه  آموزشی  تصویب شورای  به  است  آورده شده  مجزا 

ارشد ورودی   دانشجویان کارشناسی  برای  البته در صورتی که  االجرا است.  فراز الزم  موسسه آموزشی عالی 

زمان پذیرش دانشجو، مغایرتی داشته   بندهایی از شیوه نامه اجرایی با مصوبات موسسه آموزشی در   1۴۰۰-1399

 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:

 ...……… پیوست:

 

 بسمه تعالی 

 هاي پذيرش شرايط تحصیل در دورهفرم 

 تحصیالت تكمیلی  

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 

 ......................................... ارشد رشته ی ی کارشناسدورهی دانشجو ................................................................. اینجانب 

و  خود به مقررات    یع و پایبنداطال   .........................................  کد ملی  ی.........................................به شماره دانشجوی 

، بویژه در موارد زیر را اعالم  موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز گچساران    ضوابط تحصیل در دورة تحصیالت تکمیلی 

 دارم.ی م

( به صورت تمام وقت در یوپژوهش  یدانشجو موظف است درطول دوره )آموزشتحصیل به صورت تمام وقت:  -1

منوط به موافقت  موسسه  حضور داشته باشد. هر گونه اشتغال )تمام/پاره وقت(  در طول دوره خارج از    شیموسسه آموز

 خواهد بود.موسسه   کتبی 

دانشجویان    یها، دفاعیهیعلم  یدرس، سمینارها  یدر کلیه کالسها  دانشجو موظف است به طور فعال  حضور فعال:  -2

 که استاد راهنما تعیین می کند شرکت نماید.  یو سایر جلسه های یتحصیالت تکمیل هایدوره

ای که از طرف استاد راهنما اعالم می شود،  دانشجو موظف است به طور منظم و مطابق برنامه  ارتباط مستمر با استاد:  -3

 را به وی ارایه نماید.  خودپژوهش  استاد راهنما را مالقات نموده و گزارشی از پیشرفت کار و آخرین نتایج 

به وبگاه تحصیالت تکمیلی از سایر  دانشجو موظف استرعايت دقیق ضوابط و مقررات:    -4   با مراجعه متناوب 

 کند. رعایت  ها را  مطلع شده آنگردد اعالم میموسسه مقررات و ضوابطی که توسط 

می اعالم  ضمن  باال، در  موارد  رعایت  عدم  که  مورد    دارم  تسهیالتحسب  از  اینجانب  محرومیت  به    ، یآموزش  منجر 

 خواهد شد. ی  و یا رفاه  یدانشجوی

 .........................................  تاریـخ:                                                          

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

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 

 به نام خدا 

 1فرم شماره 

 و پیشنهاد موضوع  انتخاب استاد راهنما 

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 

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

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

نوبت   .........................................موسسه .........................................  رشته   .........................................

ی ......................................... گرایش .................................. دروس ......................................... که در مقطع قبل در رشته

ام، متقاضی انتخاب  با معدل کل ......................................... گذرانده  1ی  یر را با نمرات ذکر شده در جدول شمارهتخصصی ز

موضوپایان با  دکتر.......................................  آقای  راهنمایی  تحت   ......................................... گرایش  در  زیرنامه  می    ع 

 باشم. 

 عنوان موضوع پیشنهادي: 

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

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

 :1ي جدول شماره      

نام درس تخصصی  

 دوره تحصیلی قبل 

نمره در  

 درس 

نام درس تخصصی  

 تحصیلی قبل دوره 

نمره در  

 درس 

نام درس تخصصی  

 دوره تحصیلی قبل 
 نمره در درس

      

      

      

 آمده است.  2ی ام در جدول شماره ضمناً دروسی که تاکنون در مقطع فعلی گرفته 

 :2يجدول شماره

نام درس تخصصی اين دوره  

 تحصیلی  

نمره در  

 درس 

نام استاد  

 درس  

نام درس تخصصی اين دوره  

 تحصیلی  

نمره در  

 درس 

نام استاد  

 درس  

      

      

      

                                                     

 تاریـخ: .........................................        

 امضا : .........................................                                                           
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 .................................................مدير محترم گروه 

 دانشجو............................با عنوان مذکور را دارم.احتراماً اینجانب آمادگی پذیرش راهنمایی اول/دوم پایان نامه 

 .......خانم / آقا ی :دکتر.............................

 امضا و تاریخ                                                                                                           

 

 ........................................................ ..پژوهشی موسسه آموزشی و معاون محترم 

..........  احتراماً موضوع در جلسه مورخ ...............................  گروه آموزشی مطرح و خانم/آقای دکتر ..............................

 جو انتخاب شد و با کلیات موضوع موافقت گردید.به عنوان استاد راهنمای دانش

 تاریـخ: .........................................                                                           

 امضا مدیر گروه : .........................................                                                           

 لطفا این فرم در پرونده دانشجو درج گردد. مدیر محترم آموزش تحصیالت تکمیلی

 خانم /آقا ی:دکتر..............................    

 پژوهشی موسسه            امضا و تاریخ  آموزشی و معاون
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 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران 

 شورای عالی انقالب فرهنگی 

  2فرم شماره 

 علم و فناوري کشوراولويت هاي 

 

 . اهداف اولويت بندي و رويكرد پشتیبانی از اولويتها 3-1

استخراج اولویتهای علم و فناوری کشور در سند حاضر حاصل ترکیب رویکردهای مزیت محور ، نیازمحور، مرزشکن و آینده نگر  

ع موجود علوم و فناوریهای مرتبط و نوع توسعه کمی و  است. براین اساس و به منظور تحقق اولویتها ، نوع پشتیبانی از آنها بسته به وض

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 : 

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

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

ی رشد سریع )میانبٌر(  اصالح و ایجاد ساختارها و فرایند ها ، تنظیم و تدوین و تصویب سیاستها و ضوابط تشویقی خاص برا -

 در حوزه های اولویت دار ؛ 

 ، اولويتهاي علم و فناوري کشور3-2

از آنجا که حصول اطمینان از رشد و شکوفایی در برخی  از اولویتها نیازمند توجه و هدایت و پشتیبانی در سطوح کالن مدیریتی   

یانی و تخصیص غیرمتمرکز منابع حاصل خواهد شد ، اولویت  کشور است و در برخی دیگر رشد و توسعه با پشتیبانی مدیریت های م

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

فناوریهای نفت و   -فناوری نانو و میکرو – 2فناوری هسته ای  –ی اطالعات و ارتباطات فناور –فناوری هوافضا  : 1در فناوري       

 فناوریهای نرم و فرهنگی؛ -  3فناوریهای زیست محیطی -فناوری زیستی -گاز

  -بازیافت و تبدیل انرژی -گیاهان دارویی –سلول های بنیادی و پزشکی مولکولی   -ماده چگالدر علوم پايه و کاربردي:      

 علوم شناختی و رفتاری؛  -رمزنگاری و کدگذاری -انرژی های نو و تجدید پذیر

لوم  اقتصاد، جامعه شناسی، ع -فقه تخصصی - کالم اسالمی  - مطالعات قرآن و حدیثدر علوم انسانی و معارف اسالمی:      

فلسفه   -فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسالمی -سیاسی، حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و مدیریت مبتنی بر مبانی اسالمی

زبان فارسی در مقام زبان   -سیاستگذاری و مدیریت علم ، فناوری و فرهنگ  -اخالق کاربردی و حرفه ای اسالمی -والیت و امامت

 علم؛

دانش پیشگیری و ارتقای سالمت و تأکید بر بیماریهای دارای بار باال و معضالت   – ی و اقتصاد سالمت : سیاستگذاردر سالمت     

 استفاده از الگوهای تغذیه بومی؛  –الگوهای شیوه زندگی سالم منطبق با آموزه های اسالمی  -بومی

فیلم و   -اقتصاد هنر -اسالمی و دفاع مقدس هنرهای مرتبط با انقالب  -هنرهای اسالمی ایرانی -: حکمت و فلسفه هنردر هنر     

موسیقی سنتی و بومی   -ایرانی -معماری و شهرسازی اسالمی –رسانه های مجازی با تأکید بر پویانمایی و بازی های رایانه ای   -سینما

 طراحی هنری ایرانی اسالمی و لباس و فرش ایرانی. –ادبیات و شعر و داستان نویسی   –ایران 

 اولويتهاي ب
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  -نیم رساناها -خودکارسازی و روباتیک -مکاترونیک -حسگرهای شیمیایی - زیست حسگرها - فوتونیک -: لیزردر فناوري      

پیش بینی و مقابله با   -اکتشاف و استخراج مواد معدنی -بسپارها)پلیمرها( حفظ و احیای ذخایر ژنی -مواد نوترکیب -کشتی سازی

 پدافند غیرعامل؛  -زلزله و سیل

محاسبات و   -فیزیک انرژی های باال و ذرات بنیادی -اپتیک -بیوانفرماتیک -ایمنی زیستی -: ژئوفیزیکلوم پايه و کاربرديدر ع

  -محاسبات نرم و سیستم های فازی -علوم ژنی -فیزیک اتمی و شتابگرها -نجوم و کیهان شناسی -پردازش اطالعات کوانتومی

 توپولوژی؛ 

 

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . علوم مورد نیاز هردسته از فناوریها در همان سطح از اولویتها قرار می گیرند.1

 . از جمله شکافت و گداخت 2

مبارزه با   -بیابان زدایی -مدیریت پسماند  - کاهش آلودگی آب ، خاک و هوا -و فناوری آب ، خاک و هوا. از جمله مدیریت  3

 خشکسالی و شوری 

 

غرب شناسی  -فلسفه -عرفان اسالمی - الهیات -: اخالق اسالمی و مالعات بین رشته ای آندر علوم انسانی و معارف اسالمی

تاریخ   -مطالعات زنان و خانواده مبتنی بر مبانی اسالمی -اسالم و ایران و انقالب اسالمی تاریخ -کارآفرینی و مهارت افزایی - انتقادی

 جغرافیای سیاسی؛  – ) با رویکردتاریخ اسالم و ایران(  -علم

هنرهای   -خوشنویسی –هنرهای سنتی و صنایع دستی   –مطالعات تطبیقی حوزه های هنر  -: مطالعات انتقادی هنرمدرندر هنر   

 مباحث میان رشته ای هنر و شاخه های علوم با تأکید بر نگاه اسالمی .  -نمایشی

 اولويتهاي ج

حمل و نقل   -سازه های دریایی -مواد مغناطیسی -آلیاژهای فلزی -مهندسی پزشکی - کاتالیستها  -: اپتوالکترونیکدر فناوري

  – احیای مراتع و جنگلها و بهره برداری از آنها  - ممصالح ساختمانی سبک و مقاو -ترافیک و شهرسازی –ایمنی حمل و نقل   -ریلی

 فناوریهای بومی؛

سیستم های   –آنالیز تابعی و همساز   – ریاضیات گسسته و ترکیباتی  -: جبر و ریاضیات غیرخطیدر علوم پايه و کاربردي    

  -شیمی سبز -بیوشیمی -فیزیک سیستم های پیچیده  -بیوفیزیک -پالسما – زیست ریاضی  -کنترل و بهینه سازی -دینامیکی و احتمال

  -مخاطرات زیست محیطی -فرآوری و استحصال و تلخیص مواد آلی و معدنی -تکتونیک و زمین شناسی مهندسی  -مواد سیلیکونی

تولید ارقام و گونه های مناسب با بهره برداری از   -تنش های زیستی و غیر زیستی -ناسی و علوم دریاییاقیانوس ش -تغییرات اقلیمی

 جامعه شناسی زیستی؛ -بهینه سازی الگوی کشت منطقه ای  –تنوع زیستی 

 یت غذایی؛ امن -ایمنی غذایی -اعتیاد پدیده مقابله با  -علوم میان رشته ای بین علوم پایه با علوم بالینی  در سالمت:

 

 فصل چهارم : راهبردها و اقدامات ملی براي توسعه علم و فناوري در کشور 

 راهبردهاي کالن توسعه علم و فناوري کشور 4-1

اصالح ساختارها و نهادهای علم وفناوری و انسجام بخشیدن به آنها و هماهنگ سازی نظام تعلیم و تربیت ، در  : 1راهبرد کالن 

 نامه ریزی کالنمراحل سیاستگذاری و بر
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 

 به نام خدا 

 

 3ي فرم شماره

 ي کارشناسی ارشد نامه طرح پیشنهادي پايان

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 

  اطالعات دانشجو  -1

 :  دانشجوییی شماره :  نام و نام خانوادگی

 :  ی تحصیلی و گرایش رشته :   گروه :  موسسه آموزشی

 بهمن ماه                          ورودی: مهرماه    نوبت دوم        ی:      روزانه دوره

 نشانی

 

 تلفن:   

 :   همراه  تلفن 

 

Email : 

 

و   -2 راهنما  اساتید  اطالعات 

 مشاوره
 

 خانوادگی نام و نام  
تخصص  

 اصلی

ی  رتبه

 دانشگاهی 

محل  

 خدمت

درصد 

 مشارکت 

ها/ رساله های  نامهتعداد پایان

 مصوب و در حال اجرا

تحت   امضا

 راهنمایی 
 تحت مشاوره

 دکترا  ارشد  دکترا  ارشد 

استاد راهنمای  

(1 ) 
          

استاد راهنمای  

(2 ) 
          

           استاد مشاور  

 

 ها/ رساله های مصوب در موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز بر اساس درصد مشارکت درج گردد. نامه تعداد پایان*
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 نامه ي پايانشناسنامه  -3

 
 

 : عنوان فارسی

 

 عنوان انگلیسی: 
 

 کلید واژگان فارسی 

 

 کلیدواژگان انگلیسی: 
 

 کاربردی   ای توسعه نوع پژوهش:    بنیادی  

 میدانی  -عملی  عملی    نظری                     
 نامه:  تعداد واحد پایان

 از ج    ،ب    ،از سطح الف موضوع ...................................................  های علم و فناوری کشور با  راستای اولویت نامه در  پایاناین  

 باشد.   جامع علمی کشور می ی نقشه 2-3بخش 
 
 

 نوآوري و مالكیت نتايج طرح -4

 

 

مدارک علمی ایران های معتبر علمی و پژوهشگاه اسناد و  باشد. با جستجو در پایگاهشود نوین مینامه اجرا میپژوهشی که در این پایان

نامه )اعم از چاپ مقاله، ارائه  ای با این عنوان تاکنون به ثبت نرسیده است. ضمناً کلیه حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتایج پایاننامهپایان

ی است و با موافقت  است و انتشار نتایج نیز تابع مقررات دانشگاه موسسه آموزشی عالی غیر انتفاعی فراز به بخش صنعت و ... ( متعلق به 

 گیرد. استاد راهنما صورت می

  

 استاد راهنما:    

 دانشجو:                                                                         تاریخ و امضا:

 امضا: تاریخ و                                                                                           

 تاريخ تصويب در موسسه:    

 ي آموزشی: نامه در سامانه ي پايانشماره                                                                                            

 شود. دفاع صادر می ياجازهآموزشی موسسه حداقل نه ماه پس از تصويب طرح پیشنهادي در شوراي 
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  اصلی پژوهش  يبیان مسئله  -5

 

 

 

 

 

 

 

  مسئله اهمیت و ضرورت   -6

 

 

 

 

 

 

 

و      -7 نظري  علمی    يتاريخچه مبانی 

 پژوهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پژوهش اهداف -8
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  هاي پژوهش  يا فرضیهپرسش ها و  -9

 

 

 

 

 
 

  روش اجراي پژوهش -10

 

 

 

 

 
 

ه شده  ييكی از الگوهاي ارا  برابرمنابع )-11

 نامه( پايان ي نگارشنامهدر شیوه 

 

 

 

 

 

 نامه هاي پايانهزينه -12

 خیر   بلههای دیگر تامین اعتبار شده است؟  آیا این طرح از سوی سازمان  -الف

 در صورتی که پاسخ بلی است، اطالعات زیر را بنویسید:     

 :نام سازمان :           تاریخ تصویب: میزان اعتبار                

 

 خیر بله نامه بخشی از یک طرح پژوهشی موسسه است؟       آیا پایان  -ب

 ی طرح پژوهشی بنویسید:در صورتی که  پاسخ بلی است، اطالعات زیر را در باره

 :عنوان طرح

 :ی قرارداد با معاونت پژوهشیشماره

 :                     گروه:                موسسه آموزشی :                    نام مجری 

 :وضعیت اجرایی طرح       :                    ی مصوببودجه               :                    تاریخ تصویب طرح 

 :توضیحات

 ریال است...........................  نامه برای اجرای این طرح برابر بای پیشنهادی استاد راهنمای پایانهزینه -ج
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  نامهپايانمراحل تصويب  -13

موافقت   .............................  ینامه با هزینهبا انجام پایان  .................................ی مورخ  شورای گروه آموزشی در جلسه

 کرد. 

 خانم /آقاي:  دکتر    

 مدير گروه    

 تاريخ و امضاء  

   

ریال موافقت  ............................  ینامه با هزینهبا انجام پایان ............................  ی شورای آموزشی موسسه مورخدر جلسه

 گردید.  

 آقاي دکتر   

 موسسه آموزشی غیر انتفاعی فراز  رياست  

 تاريخ و امضاء  

   

 (گیرد.ها در زمان تسویه حساب انجام می)تأیید ریز هزینههای طرح پیشنهادی با مصوبات موسسه آموزشی  تطبیق دارد.  سقف هزینه 

 
  

 آقاي دکتر 

 موسسه آموزشی غیر انتفاعی فراز  رياست  

 تاريخ و امضاء  

 

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

 

 

 :   ی دانشجوییشماره :   نام و نام خانوادگی

 :  ی تحصیلی و گرایش رشته :    گروه :   موسسه آموزشی 

 تاریخ تصویب در شورای آموزشی موسسه غیر انتفاعی فراز گچساران    :   

 : هزینه پایان نامه های عملی1جدول 

مبلغ در طرح  

 پیشنهادی)ریال(

 ردیف نوع هزینه  سقف ردیف )ریال(

 الف 1تجهیزات ) اموالی( ۰۰۰/1۰/ ۰۰۰ 

 ب مواد )مصرفی(  

 ج آنالیز آزمایشگاهی  

 جمع کل  ۰۰۰/1۰/ ۰۰۰ 
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 میدانی  -: هزینه پایان نامه های عملی2جدول 

 ردیف نوع هزینه  سقف ردیف )ریال( مبلغ در طرح پیشنهادی)ریال( 

 
 

 الف تجهیزات ) اموالی( 

 ب مواد )مصرفی(  

 ج آنالیز آزمایشگاهی  

 د افزارکتاب و نرم  ۰۰۰/2/ ۰۰۰ 

 ه مسافرت های دانشجو برای انجام تحقیق  

 چاپ، تکثیر و صحافی 
 

 و
 

 ز پرسنلی

 جمع کل  ۰۰۰/1۰/ ۰۰۰ 

 : هزینه  پایان نامه های نظری3جدول 

 ردیف نوع هزینه  سقف ردیف )ریال( مبلغ در طرح پیشنهادی)ریال( 

 د 2کتاب و نرم افزار ۰۰۰/2/ ۰۰۰ 

 ه مسافرت های دانشجو برای انجام تحقیق  

 3چاپ، تکثیر و صحافی
 

 و

 جمع کل  ۰۰۰/2/ ۰۰۰ 

و تجهیزات اموالی شامل  کامپیوتر، تجهیزات  هزینه تجهیزات اموالی  با ارائه فاکتور و شماره ثبت اموال قابل پرداخت است    1  -

 جانبی و قطعات آن نمی شود.

کتاب و نرم افزار خریداری شده قالم اموالی محسوب شده و الزم است در زمان تسویه حساب پایان نامه ، تحویل کتابخانه    2  -

موسسه گردند. ضمناً برای خرید کتاب الزم است عدم وجود کتاب یا کمبود نسخ آن در کتابخانه  موسسه  به تأیید مسول  

 کتابخانه برسد.

 تکثیر و صحافی صرفاً فاکتور شرکت خدمات چاپ و تکثیر مستقر در دانشگاه قابل قبول است.در خصوص هزینه چاپ ،  3  -

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

 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز رياستتاريخ و امضاء 
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 

 بسمه تعالی

 4فرم شماره 

 پايان نامه  ابالغ تصويب طرح پیشنهادي 

 به استاد راهنما  

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 

 

 .............................  ي / سرکار خانم :دکترهمكار گرامی جناب آقا

 درود و تحیاتبا 

 

راهنمای وسیله  بدین  نامه    یاحتراما،  /آقا  ی پایان  دانشجویی  ..................... .....................  یخانم  شماره  به 

مقطعدانشجو  ........................................... عنوان    با  .................................  یرشته  ارشد  ی کارشناس   ی 

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

،  ه است.............  به تصویب رسید....................ی موسسه  تحصیالت تکمیل  یکه در جلسه مورخ ................................. شورا

  یبه شما واگذار می شود.خواهشمند است عالوه بر راهنمایی دانشجو و نظارت پیوسته در طی مراحل پژوهش، گزارش کتب

ارایه دهید . امید    معاون پژوهشی موسسه  ماه یک بار تایید نموده و به  سه  ( را هر    7ه  فرم شماربر اساس  پیشرفت پایان نامه )

 به پیوست یک نسخه از طرح پیشنهادی مصوب ارسال می گردد.متخصص و کار آمد موفق باشید .    یست در آموزش نیروهاا

 با سپاس فراوان 

 .......................................... دکترآقاي 

 ..........................موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز رياست

 

 رونوشت : 

پژوهشی  محترم    معاونت  - و  خارج  آموزشی  راهنمای  استاد  )برای   ................................. ....................................دانشگاه  موسسه 

 ازموسسه آموزشی ( 

 مدیر آموزشی موسسه  جهت درج در پرونده دانشجو -

 اطالع مدیر محترم گروه جهت  -
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 

 بسمه تعالی 

 5فرم شماره 

 پايان نامه  ابالغ تصويب طرح پیشنهادي 

 به استاد مشاور  

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 

 

 .............................  خانم دکتري / سرکار همكار گرامی جناب آقا

 درود و تحیاتبا 

 

یله    ناسـ  ی مقطع............ دانـشجو............................ یخانم /آقا یپایان نامه   مـشاورهاحتراما، بدین وـس ته   ارـشد  یکارـش   ی رـش

 ................................................................................................................................... با عنوان.........................

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

ورا ه مورخ ................................. ـش ی  که در جلـس یدی آموزـش ت................................. به تصـویب رـس ما واگذار  ه اـس به ـش

 یایان نامه یارمحترم، دانشـجو را در پیشـبرد مراحل گوناگون پ  یبا اسـتاد راهنما  یمی شـود.خواهشـمند اسـت ضـمن همکار

ید یفرمایید . امید اـست در آموزش نیروها نهادی مـصوب  متخـصص و کار آمد موفق باـش . به پیوـست یک نـسخه از طرح پیـش

 ارسال می گردد.

 با سپاس فراوان 

 .......................................... دکترآقاي 

 غیر انتفاعی فراز    عالی موسسه آموزش رياست

 رونوشت : 

 

موسسه.............. • پژوهشی  و  آموزشی  محترم  مشاور ..................معاونت  استاد  برای   (................................. دانشگاه   .........................

 خارج از موسسه آموزشی (

 اطالع جهت  آموزشمدیر محترم  •

 اطالع مدیر محترم گروه جهت   •

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

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 

 بسمه تعالی 

 6فرم شماره 

 الحساب علیدرخواست 

 کارشناسی ارشد  دانشجويان هزينه پايان نامه 
 

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 

  ........................................................محترم موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز  رياست 

ــاً ــامــهاحـتـرام ن ــان  ــای پ ــنـهــادی  پـیشــ طـرح  کــه  آنـجــا  از  ــه    ب مـربـوط   ............................ ــمــاره  شــ خــانـم ی   / ــای  آق

........................................... به شــماره ی  دانشــجوی مقطع کارشــناســی ارشــد رشــته  ........................................................

جوی ه................................... در ........ی  دانـش ت، ....................................  ی مورخ جلـس ده اـس ویب ـش ی تـص ورای آموزـش ـش

نامه ی پایانالحـساب هزینهـضمن ارـسال یک نـسخه از طرح پیـشنهادی خواهـشمند اـست دـستور فرمایید نـسبت به پرداخت علی

 نامبرده اقدام گردد. 

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

 :دکتر........................ 

 ................... موسسه  آموزشی و پژوهشیعاون  م                 ...................مدير گروه                   ي پايان نامه        استاد راهنما       

 ........ تاریـخ: ........................                                   تاریـخ: ................                           ....تاریـخ: .................                          

 امضاء                                                               امضاء                                                     امضاء                              

 

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

 معاونت محترم اداري مالی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز 

ی مورخ ............................. شورای آموزشی   تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه ی شماره ........................ در جلسه           

نامه به استاد راهنمای پایان نامه  الحساب هزینه پایانهشمند است دستور بررسی و پرداخت علیموسسه مورد تأیید است. خوا

 را صادر فرمایید. به پیوست یک نسخه از طرح پیشنهادی تصویب شده ارسال می گردد.

 آقای دکتر .....................................                                                                                                                      

 .....................................  موسسه رياست 

 امضاء                                                                                                                    

 رونوشت: 

 کارشناس محترم آموزش جهت درج در پرونده دانشجو 
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   شماره:

………… 
 تاریخ:

…………. 
  پیوست:

………... 

 بسمه تعالی 

 7فرم شماره 

 هاي پژوهشی  و استمرار در فعالیت پیشرفت  گزارش

 ي کارشناسی ارشد دانشجويان دوره

تاریخ تصویب پایان نامه  

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

 
 

 

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 گزارش بايد هر سه ماه يكبار و حداقل در سه صفحه تنظیم گردد( توجه: )اين  •

 

 .....................................................  جناب آقاي / سرکار خانم دکتر استاد گرامی ا

 باسالم واحترام

..................................................... دانشجوی کارشناسی ارشد    اینجانــــب  پیشرفت تحصیلی  بــــه استحضار می رســــــــاند که 

 باشد:ی دانشجویی ..................... ........................ به شرح زیر میهی .....................................................  به شماررشته

 تعداد واحد باقیمانده ............... واحد است. و در نیمسال گذشته ................ واحد و در مجموع .............گذرانده الف(

  با عنوان پــایــان نامــهکار   ب(

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

 های زیر حاصل شده است  از تاریخ ..................................................... آغاز شده و پیشرفت تحت راهنمایی جنابعالی

جمع آوری داده مروری بر تحقیقات،گذـشته را بیان کنید )مانند  ـسه ماهدـستاوردهای پژوهـشی مرتبط با پایان نامه خود در  

  له، ....(. ها، نگارش پایان نامه، ارایه سمینار، چاپ مقا

 

 

 

 

 

 

 زیر انجام خواهد شد: آینده برنامه های سه ماه برایضمناً 

آینده خود پیش بینی می کنید بنویسید.       سه ماهآموزشی و پژوهشی را که برای    یبرنامه ها، فعالیتها و دستاوردها   

 

 

 

 

 

 دانشجو  ءامضا تاريخ و
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 نظر استاد راهنما

 تعیین شده بود دست یافته است؟  یگذشته و سه ماهدانشجو تا چه اندازه به اهدافی که برای 

 

 

 

 است؟  یآینده خود پیش بینی نموده است تا چه حد واقع بینانه و دست یافتن  سه ماهاهدافی که دانشجو برای  

 

 

 

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

 استاد راهنماي پايان نامه 

 تاریخ و امضا 

 

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

 استاد راهنماي پايان نامه 

 تاریخ و امضا 

 

                                                                                 دکتر.................................                                                                                        

پژوهشی  آموزشی و معاون

 موسسه....... 
 تاریخ و امضا 

 

دير محترم آموزش گزارش پیشرفت تحصیلی در پرونده دانشجو درج و در اجراي مصوبه شوراي  م

کپی آنها به همراه ساير مدارک جهت بررسی نهائی به  شوراي   29/10/99آموزشی موسسه مورخ 

 ارسال نمايد . 9آموزشی همراه با فرم شماره 

 

  رونوشت: 

 استاد راهنماي پايان نامه  •
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

 8فرم شماره 

   دانشجو  ی اعالم آمادگ 

 نامه  اني دفاع از پا جهت 
 

 

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 

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

 

 باسالم واحترام

اینجانــب  ی  نامــه  پــایــان  که  رســــاند  می  استحضار  شماره    بــه  ....................................................................به 

ارشد.  کارشناسی  ........................  دانشجویی...................................دانشجوی  نحصیلی  عنوان ..................  رشته    با 

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

ایفاد یک  ضمن  یان یافته است،  تحت راهنمایی جنابعالی پا................................................................................................  

خواهشمند است در صورت صالحدید نسبت به تعیین تاریخ  حضرتعالی،  جهت استحضار و اعالم نظر نهایی    پایان نامه   نسخه

در . در ضمن طرح پیشنهادی پایان نامه مذکور به شماره .....................  اقدام فرمایید  و سایر مراحل قانونی    دفاع از پایان نامه

 ......... شورای آموزشی موسسه .............................. به تصویب رسیده است. ............ تاریخ........

 

 تايید  استاد راهنماي پايان نامه*                                              نام و نام خانوادگی دانشجو   

               ................................                                        جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر                                                                    ء          امضا     

 تاریخ امضاء                                                                                                                                   تاریخ   

 رونوشت : 
 طالعجهت امدير محترم آموزش  •

 طالع مدير محترم گروه جهت ا •
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

 9فرم شماره  

 نامه  برگزاري دفاع از پايان  پیشنهاد تاريخ

 ارشدکارشناسی  
 

 

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

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

 ارسال شود.

 

 ........................................ مدير محترم گروه 

 باسالم و احترام

آقای................ا  بن   / مورخ........................................خانم  تقاضای  دانشجویی.....................دانشجوی   ............به  به شماره 

)مصوب شماره ..................  .......در خصوص درخواست دفاع از پایان نامه......................................یرشتهکارشناسی ارشد

های الزم برای فراغت از تحصیل را گذرانده، دفاع  تاریخ..............................(، به استحضار می رساند که نامبرده کلیه واحد

باشد و ایشان از نظر مقررات بالمانع است و  پایان نامه ایشان به لحاظ علمی و نگارشی از نظر اینجانب  آماده و قابل دفاع می 

می روز........................................پیشنهاد  در  دفاع  ی  جلسه  ...........................  .............   مورخ  شود 

نامه جهت طرح و بررسی  ........ برگزار گردد. یک نسخه از پایان...........................محل    در  ساعت........................................

. به عنوان داوران  پایان در گروه تقدیم می گردد . ضمناً اساتید محترم ........................................ و .......................................

 نامه پیشنهاد می گردند. 

 ........................................ تاد راهنمانام و نام خانوادگی اس 

 تاریخ وامضاء ........................................ 

 

 شماره :........................... تاریخ: ....................................  ...............................موسسه م آموزش محتر مدير

  باسالم و احترام

ا  ........................................ دکتر  خانم  /سرکار  آقای  مورخ........................................جناب  تقاضای  راهنمای  پیرو  ستاد 

به استحضار می رساند که پایان   ........................................یدانشجوی رشته....................................محترم خانم / آقای....

برگزاری جلسه دفاع مورد تأیید قرار    جهت  گروه آموزشی بررسی گردید  وشورای  نامه ایشان  در جلسه مورخ ــــــــــــــ  

جهت  گرفت. خواهشمند است در صورت موافقت براساس پیشنهاد استاد راهنما و هماهنگی های انجام شده نسبت به تأیید  

  ................................ ساعت  مورخ................................  روز....................  در  دفاع  برگزاری 

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

 خدمت

 تلفن: 

(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.............................                                                                                          

 و پژوهشی موسسه .......................... آموزشیمحترم معاون 

 باسالم

تایید موارد فوق، خواهشمند است نسبت به صدور مجوز نماینده   جهت  احتراما، ضمن  تعیین  ی  برگزاری جلسه ی دفاع و 

در جلسه ی دفاع از پایان نامه ی نام  آموزشی موسسه  نماینده ی  تعیین  ایید. در ضمن همکاران زیر جهت  اقدام فرمآموزشی  

 گردند. برده معرفی می

 شماره تماس موسسه  گروه آموزشی  نام و نام خانوادگی 

1-    

2-    

3-    

 *مدارک مربوط ضمیمه گردد.

شماره   فرم   ............ تعداد  دانشجو(   7در ضمن  پژوهشی  فعالیت هاي  در  استمرار  و  پیشرفت  )گزارش 

 پیوست می باشد               
 نام و تاریخ و امضا کارشناس آموزش موسسه  

 کتر............................................ د

 ................................  مدير آموزش موسسه

 ءتاریخ و امضا                                                                                                                                          

 رونوشت : 
    )جهت اطالع (مدير محترم گروه  •

 راهنماي اصلی پايان نامه دانشجو)جهت اطالع (  محترماستاد  )يا اساتید(   •

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

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

 10فرم شماره 

 ارشد ی  نامه کارشناسدفاع از پايان صدور مجوز 
 

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 

 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز  پژوهشیآموزشی و  محترم معاون
  باسالم واحترام

...................................به شماره دانشجویی   خانم / آقایی تحصیلی  حتراماً ضمن بررسی پروندها

جلسة دفاع از پایان  برگزاری .............................................................یدانشجوی کارشناسی ارشد رشته..........................

ی ایشان با عنوان  نامه

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

 (......................... . روز   )    14......../............./.............:درتاریخ

 

 باشد.فعاًل امکانپذیر نمی......................................................به دلیل               

 . گردندآموزشی موسسه معرفی میی نماینده عنوان  به ............................................و  بالمانع است              

نمره می تواند ..................  دانشجو از یک نمره ی بند استمرار در فعالیت پژوهشی با توجه به موارد ذیل حداکثر                 

 کسب نماید.

ی کارشناسی ارشد(  دوره   تحصیلیو استمرار در فعالیتهای پژوهشی پیشرفت  گزارش) 7( از سه عدد فرم شماره 1             

 فرمارائه نموده است. .............. ..تعداد 

 (  طرح پیشنهادی دانشجو:    با تأخیر می باشد                     با تأخیر نمی باشد2             

 /. نمره می گردد.5(به دلیل دفاع دانشجو در نیمسال ششم مشمول کسر 3

 

 آرزوي توفیق الهی با                                                                                                      

 .................................  دکتر

 غیر انتفاعی فراز   عالی موسسه آموزش رياست

 

 رونوشت:  
 روابط عمومی موسسه -1

 مدیر آموزشی  -2

 آموزش جهت اطالع و درج در پرونده دانشجو کارشناس  -3
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

 11فرم شماره 

  دعوت نامه اساتید داور

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 

 ........................................ / سرکار خانم دکتر يهمكار گرامی جناب آقا

 ........................................ عضو محترم هیات علمی دانشگاه 

 

 باسالم 

به همراه تصویر طرح    ه بدینوسیله ضمن ارسال یک نسخه از پایان نام  مدیر محترم گروه........................................به پیشنهاد  بنا احتراما  

از جنابعالی دعوت می ی ................................................................................دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خانم/ آقای      پیشنهادی 

 ساعت   ........................................  مورخ........................................شود به عنوان داور در جلسه دفاع از پایان نامــه نامبرده که در روز

محل........................................   می........................................    در  صمیمانه برگزار  همکاری  از  پیشاپیش  فرمایید.  شرکت  ی شود 

 جنابعالی سپاسگزاری می شود.

 

 با آرزوي توفیق الهی                             

 ......................     دکتر                                

 ....................... موسسه پژوهشی آموزشی و   معاون                                                                                               

         

 رونوشت :  

 ......... ) برای استاد داور خارج ازموسسه ( موسسه آموزشی ................................. ...............................محترم  ریاست -

 ........................................ مدیر محترم گروه  -

 استاد راهنمای محترم دانشجو  -

 مدیر محترم آموزشی جهت درج در پرونده دانشجو و اقدام مقتضی 
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 ...................  شماره:

 .....................  تاریخ:

 .................  پیوست:

 

 بسمه تعالی 

 12فرم شماره 

 دانشگاه نماينده تحصیالت تكمیلی ابالغ  

 
 معاونت آموزشی 

 تحصیالت تکمیلی و

 ........................................ دکترخانم / جناب آقاي همكار گرامی

 گروه........................................  عضو محترم هیات علمی

 

 باسالم واحترام 

....................   خانمآقای/  بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود که به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی در جلسه دفاع از پایان نامه  

تا ............    از ساعت  ..............................رشته  کارشناسی ارشددانشجوی  ..........................به شماره دانشجویی  ..........

تکمیل گزارش    ................................محلدر    14.../.../...مورخ...............    روز از   پس  و  فرموده  شود، شرکت  می  برگزار 

  به مدیریت به صورت محرمانه  برگزاری جلسه دفاع، آن را به همراه فرمهای ارزشیابی پایان نامه توسط اساتید راهنما، مشاور و داور 

فاع را تکمیل و  به معاون محترم  در ضمن پس از برگزاری دفاع، صورتجلسه د  دانشگاه ارسال فرمایید.و استعدادهای درخشان  آموزشی  

 آموزشی مربوطه تحویل دهید. 

می تواند کسب    نمره .............بند استمرار در فعالیت پژوهشی با توجه به موارد ذیل حداکثر  یک نمره ی  در ضمن دانشجو از   -

 نماید.

  تعداد کارشناسی ارشد(  ی دانشجویان دوره و استمرار در فعالیت های پژوهشی پیشرفت  گزارش) 7از سه عدد فرم شماره 

 ارائه نموده است.  فرم............

 (  طرح پیشنهادی دانشجو:    با تأخیر می باشد                     با تأخیر نمی باشد 2             

 /. نمره می گردد. 5( به دلیل دفاع دانشجو در نیمسال ششم مشمول کسر 3             

 به پیوست شرح وظايف آن نماينده محترم ارسال می گردد.

 وي توفیق الهی                                                                 با آرز                        

 .........................................دکتر

 موسسه   و استعدادهاي درخشان مدير تحصیالت تكمیلی 

جهت درج در پرونده دانشجو مدیر محترم آموزش رونوشت:   
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 در جلسه دفاع از پايان نامهموسسه آموزشی شرح وظايف نماينده محترم تحصیالت تكمیلی 

 

ی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد شامل نمره   99    شهریور۰3ی شورای تحصیالت تکمیلی مورخ  مصوبه   1طبق تبصره بند   .1

)در صورت ارسال به مجالت معتبر یک نمره و در    13حداکثر یک نمره فعالیتهای پژوهشی مطابق نمره اعالم شده در فرم شماره  

چنانچه دانشجو فاقد    صورت ارسال به کنفرانسهای ملی و بین المللی نیم نمره( با دارا بودن مستندات معتبر می باشد، بدیهی است

محاسبه خواهد شد. شایان ذکر است مقاله الزم است مرتبط با پایان نامه    19مستندات فعالیتهای پژوهشی  باشد نمره وی بر مبنای  

اپ  صرفا به ارسال مقاله به کنفرانسهایی که فقط چکیده مقاالت را چبوده و با اسم استاد راهنما و تایید ایشان ارسال گردد. در ضمن  

 می کنند امتیازی تعلق نمی گیرد. لیکن در صورتیکه خالصه مقاله قبل از تاریخ دفاع چاپ گردد نیم امتیاز قابل احتساب خواهد بود. 

آموزشی موسسه  جهت ارسال به مدیر  معاونت آموزشی  نماینده    توسط ه مستندات جلسه دفاع به همراه مدارک صورتجلسه دفاع  ئارا .2

 .الزامی است

اطمینان حاصل    محترم  ان، توسط داورمعاونت آموزشی  تطبیق پایان نامه با طرح پیشنهادی مصوب    ترم الزم است ازنماینده مح .3

 را دریافت نماید. ی اساتید داور مبنی بر تطابق پایان نامه با طرح پیشنهادی تاییدیهنماید و 

کمیته دفاع جهت درج نمره مربوط به    یآن به اعضای  و ارایهمدیر آموزشی موسسه  سه ماهه از کارشناس    های  دریافت گزارش .4

 الزم است. استمرار در فعالیتهای پژوهشی

 توصیه می گردد با حضور به موقع در جلسه دفاع همچنین فرایند جلسه به شرح ذیل توسط آن نماینده محترم اعالم گرد. .5

 اعالم شروع جلسه  -الف

 معرفی دانشجو -ب

کمیته دفاع و اعالم مدت زمان الزم جهت سخنرانی و طرح سوال توسط حضار و داوران )حدود چهل دقیقه وقت   یمعرفی اعضا -ج

 برای سخنرانی دانشجو در نظر گرفته شود( 

موارد زیر را بعد از تحویل گرفتن فرمهای  معاون آموزشی  نماینده محترم    الزم است3۰/6/1399مورخ  آموزشی  طبق مصوبه شورای    -6

 بررسی و گزارش نماید:آموزش موسسه ( از کارشناس 7) فرم شماره   ه گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجومربوط ب 

( به  7به بعد نمره بند پیشرفت مستمر پژوهشی از فرم ارزشیابی پایان نامه ) فرم شماره  99برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  

 صورت زیر لحاظ گردد.

از حداکثر نمره پیشرفت پژوهش کسر می    25/۰بعد از موعد مقرر  آموزشی  ی در شورای  الف( در صورت تصویب طرح پیشنهاد

نمره از این سقف کسر می شود .   5/۰گردد، در صورت دفاع از پایان نامه در نیمسال ششم به شرط موافقت کمیسیون موارد خاص 
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نامه موافقت نمودند ، نمره ای به  با تمدید سنوات دانشجو و دفاع از پایان  موسسه  چنانچه ، بعد از این زمان کمیسیون موارد خاص  

 بند پیشرفت پژوهشی تعلق نخواهد گرفت.

به جلسه دفاع الزامی است و در صورت عدم ارائه ،  اداری موسسه  ( ارائه حداقل سه گزارش پیشرفت پژوهش سه ماهه با شماره ی  ب

ن مستندات مربوطه به همراه سایر مدارک  از سقف نمره پیشرفت مستمر پژوهش کاسته خواهد شد. همچنی  25/۰به ازای هر گزارش  

نماينده مذکور نیز گزارشات را به همراه ساير مستندات جلسه تحویل گردیده و  مدیر آموزشی  ، قبل از جلسه دفاع توسط  

 .ارسال نمايدموسسه جهت بررسی معاون آموزشی  دفتر  دفاع به

  - ق به پذیرش یک مقاله مشترک با استاد راهنما در مجالت معتبر علمیج( در صورتی که دانشجو قبل از جلسه دفاع از پایان نامه موف

 پژوهشی گردد از کسر نمره بند استمرار در فعالیت پژوهشی ناشی از دیرکرد تصویب پروپوزال معاف می گردد.

تحویل  مدیر آموزشی موسسه  تحویل مدیر گروه مربوطه گردد و کپی آن همراه صورتجلسات دفاع به    15فرم شماره  لطفاً اصل    -7

 داده شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

45 

 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

 13فرم شماره 

 فرم ارزشیابی پايان نامه         

 

 توسط اساتید راهنما، مشاور و داور 

   محرمانه  

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز 

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی  

 

 غیر انتفاعی فراز  عالی نماينده محترم موسسه آموزش

 با سالم

 

ــار می ــتحض ــته  احتراماً به اس ــد رش ــی ارش ــناس ــجوی کارش ــه دفاع از پایان نامه خانم /آقای ........................................ دانش ــاند که جلس رس

......................  شـــماره دانشـــجویی........................................  با عنوان: ........................................ ..................  ........................................ به

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

برگزار گرد در محـل ........................................  روز ...............................  ت ......................  ــاـع ب  در ســ ــجو از نظر اینجـاـن د. نمرة دانشـ ـی

 گردد. .. به شرح زیر اعالم می...........................................

 

 

 

 حداکثر نمره  نمره گرفته شده   معیارهاي ارزيابی 

 2  آرایش و تنظیم پایان نامه، تدوین مطالب و حسن نگارش

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

 2  استفاده از منابع و به روز بودن منابع پژوهش 

 4  تجزیه و تحلیل، انسجام مطالب و بحث و نتیجه گیری

 2  توانمندی علمی دانشجو در پاسخگویی به پرسش ها  

 3  نحوه ارایه مطالب در جلسه دفاع

 1  استمرار در فعالیت پژوهشی

انتقال نتایج  

 پژوهشی

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

 1 

 نمره (  1حداکثر )ارسال مقاله به مجالت معتبر 
 

 نمره( 1)حداکثر پایان نامه کاربردی 

 20  ي جلسه دفاع نمره 
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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 

فعالیتهاي    19پژوهشی  باشد نمره اين بند در جدول صفر می باشد و نمره کل بر مبناي  دانشجو فاقد مستندات معتبر 

 الزامی است.مدير آموزش محاسبه خواهد شد. در ضمن ارايه مستندات در جلسه دفاع به 

 سمت :

         

 استاد راهنما                        

 

 

 

 استاد مشاور            داور خارجی 

 

 

 

 داور داخلی  

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

 امضاء ....................................... 
 

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

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

 14فرم شماره 

 مدير آموزشیگزارش 

در جلسه  موسسه آموزشی عالی غیر انتفاعی فرازگچساران   

 دفاع از پايان نامه 

    محرمانه  

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز 

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی  

 غیر انتفاعی فراز   عالی موسسه آموزشمدير محترم 
می،با سالم استحضار  به  دانشجاحتراماً   ............................... /آقای  خانم  نامه  پایان  از  دفاع  جلسه  که  ارشد  وی  ـرساند  شته ی  رکارشنـاسی 

شماره   به   ...........................................................  ........................................ عنوان:  با  ................ دانشجویی........................................  

................................  ........................................ روز ........................................   ...................... ساعت  ........................................در   ........

... برگة ارزشیابی تکمیل شده توسط  ............................... در محل ........................................ برگزار گردید. ضمن ارسال تعداد ...............

نتیجه جلسه به شرح زیر مشاور ، داور و مستندات فعالیتهای پژوهشی انجام شده که به تایید اعضاءکمیته دفاع پایان نامه رسیده،  اساتید راهنما،

 جهت استحضار و اقدام الزم به حضور اعالم می گردد.

 الف( ارزشیابی پايان نامه:

 نمره با اعمال ضريب ضريب نمره سمت  رديف 

  2  *استاد راهنما 1

  1  *استاد مشاور 2

  1  داور داخل 3

  1  داور خارج  4

  جمع 

 به حروف: به عدد:  میانگین نمره

 .گردددر مواردی که دانشجو بیش از یک استاد راهنما یا بیش از یک استاد مشاور دارد میانگین نمره آنها محاسبه و منظور می * 

 ارزش پايان نامه 

 غیر قابل قبول  قبولقابل  خوب بسیارخوب عالی

 1۴ کمتر از   99/15-1۴ 99/17-16    99/18-18      2۰-19

 . تكمیل، اصل به مدير گروه ارائه شود و کپی به  پیوست ارسال گردد 15خواهشمند است فرم شماره یادآوری : 

 تاریخ :                               امضا:  مدیرموسسه                مدیر آموزشی موسسه   نام و نام خانوادگی 

  ب( شیوه ي برگزاري جلسه دفاع:

  آغاز و طبق برنامه پایان پذیرفت؟مقرر آیا جلسه دفاع راس ساعت 

   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؟

  آیا پایان نامه با طرح پیشنهادی مصوب تحصیالت تکمیلی مطابقت دارد؟بنا به نظر داوران، 
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

 15فرم شماره 

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

 

 
 غیر انتفاعی فرازموسسه آموزش عالی 

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 ............................................ آموزشمدير محترم 

 با سالم

  کارـشناـسی ارـشد  دانـشجوی..............................................................ی  جلـسه دفاع از پایان نامه خانم /آقا رـساند کهاحتراماً به اـستحـضار می

ــه   ــت ــجــویــیی........................................  رشــ دانشــ ــمــاره  شــ ــه  ــوان:  ........................................   ب عــن ــا  ........................................  ب

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

برگزار ........................................   داور در محل  و با حضــور اســاتید راهنما، مشــاور............................... روز  ...................... در ســاعت

 :و چگونگی ارایه پایان نامه او براساس محتو گردید

کمیته قرار گرفت. مقرر گردید دانشــجو اشــکاالت   ی......................  و درجه ی ............................ مورد تصــویب اعضــا..با نمره ...:الف 

ط هیات داوران ده توـس ت  احتمالی ذکر ـش تاد راهنما و مدیر گروه   که در جدول ذیل آمده اـس رع وقت برطرف نموده و به تایید اـس را در اـس

 برساند.

ــر هیات داوراندارای اشکاال  پایان نامهب : مورد تصویب قرار نگرفت و دانشجو باید پس   باشد و بنابراینت اساسی به شرح پیوست میاز نظ

 ها مجدداً دفاع نماید.از رفع آن

 اعضاء کمیته پايان نامه
 

 محل امضاء  اشكاالت احتمالی  سمت  نام و نام خانوادگی  رديف 

   استاد راهنما  1

   استاد مشاور  2

   داور خارج   3

   داور داخل  ۴

5     

 :     تاریخءو  امضا........................................                         تکمیلی موسسه نام و نام خانوادگی نماینده تحصیالت 
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

 16فرم شماره 

 پايان نامه  مجوز تكثیر و صحافی

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

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز 

 معاونت آموزشی

 و تحصیالت تکمیلی  

 

 ..................... تاریخ:................... ................................شماره:موسسه  پژوهشیمحترم  معاونت

 با سالم 

به  ............. که .................................... رشـته....................  یدوره   ..............  دانشـجوی................احتراما به پیوسـت یک نسـخه از پایان نامه آقای/ خانم ...................

 جهت صدور مجوز تکثیر و صحافی به حضور ارسال می گردد.وارده به پایان نامه توسط دانشجو بر طرف شده است،  ی ذیل ایراداتاستناد تاییدیه

 امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی 

  *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 

 .... ..و تاريخ.......... ءامضا

 موسسه   و پژوهشی معاون محترم آموزشی
 با سالم

.................................   یدوره  ..............  دانشــجوی................احتراما،  به پیوســت یک نســخه از پایان آقای/ خانم ................... 

ی ذیل توسط مدیر آموزشی موسسه بررسی و تطبیق آن با الگوی نگارش موسسه تایید  بنا به تاییدیه  ............. ...رشته....................

 جهت بررسی و صدور مجوز تکثیر و صحافی به حضور ارسال می گردد.گردیده است، 

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

دکتر.......................................                                                                                                                   مددير آموزش

 پژوهشی موسسه  آموزشی و معاون                                                               ....امضاء و تاریخ................................

 

  

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

مدير آموزشی  ء امضا تاريخ .تنظیم شده استالف( مطابق الگو  

 موسسه 
 ب( با الگو همخوانی ندارد و موارد اشکال به دانشجو اطالع داده شد

الگو تطبیق داده   ج( پس از مرتفع نمودن موارد اشکال توسط دانشجو، مجددا با 

 .شد

   بالمانع است CDنسخه  .................و نسخه پایان نامه ..............و صحافی  تکثیر

 و تاريخ ءامضا                             آموزشی موسسه  مدير                                                                      
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

 17فرم شماره 

 دانش آموختگی گزارش 

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

  بعد از دفاع باید انجام پذیرد

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 ) کارنامه(پیوست: دارد  ..................... تاریخ:................... شماره:

 با سالمسرپرست موسسه آموزشی 

ــجوی آقای / خانم ........................................................ رساند که به استحضار میاحتراماً  ــماره دانش ...........................................کلیه  ی  به ش

....................................  با موفقیت در تاریخ    است و  واحدهای الزم برای اخذ درجه .................................  را با معدل کل ...............گذرانده 

 از پایان نامه خود با عنوان: 

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

ت،   دفاع رایط  نموده اـس تور فرمایید   می  دانش آموختگیاز نظر این گروه دارای ـش ت دـس مند اـس ت های زیر، خواهـش ال پیوـس من ارـس د. ـض باـش

 اعالم گردد.موسسه آموزشی مراتب جهت اقدامات بعدی به 

 پیوست ها :

 رسیده است. داوری پایان نامهاعضای کمیته  ینسخه پایان نامه که به امضا  ۴الف( 

ــاوی   ــ ــرده ح ــ ــه  پوشهب(  لوح فش ــ ــام ــا فرمت های  و انگلیسی و فرم آلبوم    های فارسی، چکیده پایان ن ــ  Word XP(Word و  PDFب

 د(وتوسط دانشجو ارایه شمدیر آموزشی موسسه و تایید  یپس از اصالح  نهای . )الزم است فایل های پایان نامه(2003

تایید گروه و آموزش های تحصــیلی با قید معدل هر نیمســال و معدل کل که به  به تفکیک نیمســالدانشــجو   یج( یک نســخه کارنامه تحصــیل

 رسیده است)در کارنامه، نمره اعالم نشده نباید وجود داشته باشد(. موسسه 

 با فارغ التحصیلی دانشجوموسسه د( صورتجلسه موافقت گروه و 

 موسسه آمورشی  ر(برگ تسویه حساب با واحدهای مختلف 

 دکتر................................                                                                                                                                            

 .................................  ..مدير گروه                                                                                                                     

 تاريخ و  امضا                                                                                                                                         

 

 ) کارنامه(پیوست: دارد  ..................... تاریخ:................... شماره:

 آموزشی موسسه   محترم مدير
 ا سالم و احترام ب

تور فرمایید اقدامات الزم جهت   دانش آموختگیضـمن تایید   ت دـس مند اـس جو،  خواهـش ال محرمانه کارنامه تحصـیلی دانـش دانش  نامبرده و ارـس

 نامبرده انجام شود. آموختگی

 دکتر................................                                                                                                                                          

 موسسه سرپرست                                                                                                                                

 امضاء                                                                                                                                                  
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

 18فرم شماره 

 تسويه حساب دانشجويان 

 کارشناسی ارشد 

 )در سه برگ( 

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

دانشجوی کارشناسی ارشد دوره  .............................................شماره دانشجویی  ..................... ................نام و نام خانوادگی

  یش.....................گرا ....................................رشته  ........................................... .....

 ......... .............................. ...........پست الکترونیک ................................ ...........تلفن 

........................ ............................................................................................................................. .....................: آدرس  

 

 توضیحات   ردیف
 ی نام و نام خانوادگ

 مسئول مربوطه 
 مهر و امضاي مسئول واحد 

1 
  اساتید/استاد 

 راهنما

ــجو پایان نامه  ــده دانشـ ـــحافی شـ خود صـ

ه ـها ــوص هزیـن ال  یتحوـیل  و در خصـ  یـم

پایان نامه با اینجانب تســویه حســاب نموده 

 است.

  

2 
استاد/ اساتید  

 *مشاور

ــجوـپاـیان ـناـمه  ــده دانشـ ـــحافی شـ خود صـ

 داده است.تحویل  

  

3 
 مدير گروه 

ــگاه   ــویه  نامبرده با آزمایشـ های گروه  تسـ

ت. پایان نامه تحویل CDحسـاب نموده اـس

 گرفته شد.

  

4 
  معاون آموزشی و

 یتحصیالت تكمیل

 موسسه آموزشی  

ــه انجام دفاع و نیز  ــورتجلسـ با توجه به صـ

ه این   امبرده ـب دهی ـن دم ـب ام  ـع ت انـج اوـن مـع

 سایر مراحل تسویه حساب بالمانع است.

 

  

5 
مرکز کامپیوتر  

 موسسه آموزشی  

ه مرکز ـکامپیوتر  دهی ـب ه ـب امبرده هیچگوـن ـن

 ندارد.موسسه 

  

استاد  ايشان را به  نامه  پايان  باشد، دانشجو می تواند  از موسسه آموزشی  اساتید( مشاور خارج  استاد )  *در صورتی که 

 راهنما تحويل دهد.
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 کارشناسی ارشدمقطع : ……………………شماره دانشجویی     ………………………دانشجو نام و نام خانوادگی

 

 توضیحات   رديف

نام و نام 

 یخانوادگ

 مسئول مربوطه 

مهر و امضاي مسئول  

 واحد

6 
  مدير امور عمومی

 موسسه

به آزمایـشگاهها ، کارگاهها و واحد ـسمعی  

 ندارد یبدهموسسه  یبصر –

  

7 
 آموزش موسسه

آموخـتـگی  دانش  ــی  آموزشـ نـظر  نـقطــه  از 

 .مانع استالدانشجو ب

 

  

8 
 آموزش موسسهمدير 

 

ــی   ــی از نقـطه نظر آموزشـ دانش  و پژوهشـ

 آموختگی دانشجو بالمانع است

 

 

 

 

9 
حسابداري دوره هاي 

دانشجویان   مخصوص)
 یانصراف

ــاـبدار  یهیچگوـنه ـبده   یدوره ـها  یـبه حسـ

 ندارد.موسسه 

  

 

 

 

 

 

10 
 کتابخانه مرکزي

تحويل  CDيک نسددخه پايان نامه و  

ــان   گرفتده شددد. ه  ایشـ ـبدهی ـبه  هیچگوـن

ه مرکز اـن ابـخ ــســــه    یکـت دارد.موسـ )در    ـن

صددورت داشددتن کدارت کتدابخدانده  

 کارت از دانشجو گرفته شود(
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 مقطع : کارشناسی ارشد……………………شماره دانشجویی     ………………………دانشجو نام و نام خانوادگی

 

 توضیحات   رديف

نام و نام 

 یخانوادگ

 مسئول مربوطه 

مهر و امضاي مسئول  

 واحد

11 
 یامور دانشجوي 

 

 

 

 

 بابت کمک هزینه تحصیلی مبلغ

 ریال                                                  :به عدد

 به حروف:                                             ریال 

 بدهکار می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بابت هزینه خوابگاه مبلغ

 ریال        به عدد:                                          

 به حروف:                                            ریال  

ــاـیل خوابـگاه  ــت و کلـیه وسـ کدارت و  ـبدهـکار اسـ

ل    کدارت تغدذيدهو    تردد در خوابگداه را تحوـی

 داده است. 

 مبلغ   "جمعا

 ریال                 به عدد:                               

 به حروف:                                          ریال 

 دارد. یبه صندوق رفاه دانشجویان بده

 تاريخ آخرين قسط وام:

12 
نامه امور پايان 

تحصیالت  

موسسه  تكمیلی 

 آموزشی  

مرکز اطالـعات و  ، فرم  ـپاـیان ـناـمهاز    CDدوعددد  

ــیالن وفرم   ارغ التحصـ دارک علمی، فرم آلبوم ـف ـم

ــمـاره   ــدتحویـل    25شـ ه    گرفتـه شــ ا توجـه ـب و ـب

نامبرده به    یصــورتجلســه انجام دفاع و نیز عدم بده

ــاب بالمانع   ــویه حس ــایر مراحل تس این مدیریت س

 است.

 

 

 

 

 

 

13 
ی  امور آموزش

تحصیالت  

 موسسه  تكمیلی 

تکمیل تـسویه حـساب،  باتوجه به مدارک ـضمیمه و  

ــجو   دانشـ بــه دانش آموختگی  امور مربوط  انجــام 

را تحویل  کارت دانشدجويی    ایـشانبالمانع اـست.

 داده اند.

 

 

 

 

 

   آموختگی نامبرده بالمانع است.دانش               

 دکتر                                                                                                                                 

 آموزشی موسسه  رياست                                                                                             

 امضا و تاريخ                                                                                                        
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 توضیحات   رديف 
 ی نام و نام خانوادگ

 مسئول مربوطه 

مهر و امضاي مسئول  

 واحد

1 
 راهنما  اساتید/استاد 

خود تحویل  و  ـصحافی ـشده دانـشجو پایان نامه 

ــوص   ادر خصـ ه ـه ال  یهزیـن ا    ی ـم ه ـب اـم ان ـن اـی ـپ

 اینجانب تسویه حساب نموده است.

  

2 
 * استاد/ اساتید مشاور

ــجوپایان نامه  ــده  دانش ــحافی ش خود تحویل  ص

 داده است.

  

3 
 مدير گروه 

های گروه  تـسویه حـساب نامبرده با آزمایـشگاه 

 پایان نامه تحویل گرفته شد.CDنموده است.

  

4 
 معاون آموزشی و 

  یتحصیالت تكمیل

 موسسه آموزشی  

ــه انجام دفاع و نیز عدم   ــورتجلسـ با توجه به صـ

سـایر مراحل انجام   معاونتبدهی نامبرده به این 

 تسویه حساب بالمانع است.

 

  

5 
موسسه  مرکز کامپیوتر 

 آموزشی  

کــامپیوتر   مرکز  بــه  بــدهی  هیچگونــه  نــامبرده 

 ندارد.موسسه 

  

از  * اساتید( مشاور خارج  استاد )  استاد موسسه آموزشی  در صورتی که  ايشان را به  نامه  پايان  باشد، دانشجو می تواند 

 راهنما تحويل دهد.
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 مقطع : کارشناسی ارشد……………………شماره دانشجویی     ………………………دانشجو نام و نام خانوادگی

 

 توضیحات   رديف 

نام و نام 

 ی خانوادگ

 مربوطه مسئول 

 مهر و امضاي مسئول واحد 

6 
 موسسه   مدير امور عمومی

ــمعی   ــگاهها ، کارگاهها و واحد س  –به آزمایش

 ندارد ی بدهموسسه  یبصر

  

7 
 موسسه  آموزش

جو   ی دانش آموختگی دانـش از نقطه نظر آموزـش

 .مانع استالب

 

  

8 
 موسسه   مدير آموزش

 

ــی   آـموزشـ ـظر  ـن ـقطــه  ـن ــی  از  ـپژوهشـ داـنش و 

 آموختگی دانشجو بالمانع است

 

 

 

 

 

 

9 
حسابداري دوره هاي  

دانشجویان  مخصوص)
 یانصراف 

موسسه    یدوره ها  یبه حسابدار  ی هیچگونه بده

 ندارد.

  

 

 

 

 

 

10 
 کتابخانه مرکزي 

تحويدل    CDيدک نسددخده پدايدان ندامده و  

ان  گرفته شدد. هیچگونه بدهی به کتابخانه ایـش

ه    یمرکز ـس )در صدورت داشدتن   ندارد.موـس

کارت کتابخانه کارت از دانشدجو گرفته  

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

 

 توضیحات   رديف 
 ی نام و نام خانوادگ

 مسئول مربوطه 

مهر و امضاي مسئول  

 واحد

11 
 ی امور دانشجوي

 

 

 

 

 هزینه تحصیلی مبلغبابت کمک 

 ریال                                                 :به عدد

 به حروف:                                             ریال

 بدهکار می باشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بابت هزینه خوابگاه مبلغ

 به عدد:                                             ریال  

 به حروف:                                            ریال 

ــایل خوابگاه کارت تردد  و   بدهکار اســت و کلیه وس

 را تحویل داده است.  کارت تغذيهو  در خوابگاه

 مبلغ  "جمعا

 به عدد:                                            ریال 

 به حروف:                                          ریال

 دارد. ی به صندوق رفاه دانشجویان بده

 تاريخ آخرين قسط وام:

12 
نامه  امور پايان 

تحصیالت تكمیلی  

 موسسه آموزشی  

امـهاز    CDعددد  دو  ـن ان  اـی اطالعـات و ، فرم مرکز  ـپ

شـماره  وفرم  ، فرم آلبوم فارغ التحصـیالن  مدارک علمی 

و با توجه به صــورتجلســه انجام   گرفته شــدتحویل  25

ده دم ـب اع و نیز ـع ت ســــایر   ی دـف دیرـی ه این ـم امبرده ـب ـن

 مراحل تسویه حساب بالمانع است.

 

 

 

 

 

 

13 
  یامور آموزش

تحصیالت تكمیلی  

 موسسه  

ــمیمه و  ــاب،  باتوجه به مدارک ضـ ــویه حسـ تکمیل تسـ

ــجو بالـمانع  ه دانش آموختگی دانشـ انـجام امور مربوط ـب

 را تحویل داده اند.يی کارت دانشجو ایشاناست.

 

 

 

 

 

 آموختگی نامبرده بالمانع است.  دانش                

 دکتر                                                                                                                                  

 آموزشی موسسه  رياست                                                                                           

 امضا و تاریخ                                                                                                         
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

 19 فرم شماره

 درخواست انصراف  

 دانشجويان تحصیالت تكمیلی 

 نمایید( )فرم را ازموسسه  مربوطه دریافت  

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 

 ....................................آموزشمدير محترم 

ــالم اینجانب .................................... فرزند  ــادره از .......................  با س ــنامه ........ ص ــناس ــماره ش .................................... به ش

........ به شـــماره دانشـــجویی دانشـــجوی دوره .................................... نوبت .................................... رشـــته ............................

ف از ............................. که تعداد ............ واحد درســی را با معدل .............. در این موســســه گذرانده و ، تقاضــای انصــرا.......

ویه حـساب( به  مناً مدارک الزم :) فرم تـس مند اـست ـصورت امکان با تقاـضای اینجانب موافقت فرمایید. ـض یل دارم. خواهـش تحـص

 دد.گرپیوست تقدیم می

 

 تاریخ و امضاء

 :  موسسه  شی و پژوهشیآموز معاونت محترمنظر 

 درخواست دانشجوی فوق مورد ................................ قرار گرفت. 

 تاریخ امضاء ، و مهر

  

 

 مالی.....................................................کارشناس محترم امور 

 تاریخ و امضا                                                                           

 

 کارشناس آموزشی موسسه ثبت در سیستم و ارائه گواهی مربوطه 
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 تعالی بسمه 

 

 20فرم شماره 

 داور خارجی  پرداخت حق الزحمه 

 پايان نامه کارشناسی ارشد

 
 

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 داور خارج: نام و نام خانوادگی

 مدرک تحصیلی: 

 : علمی هبرت

 :رشته و گرایش

 :گروه  

 موسسه 

  نام و نام خانوادگی

 دانشجوی کارشناسی ارشد 

شماره 

 دانشجویی 

استاد 

 راهنما

تاریخ 

 دفاع
 هزینه داوری 

هزینه  

ایاب و  

 ذهاب

 مالیات
خالص 

 پرداختی 

        

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

 پرداخت است. 

 

 ......... دکتر......................                                                                                دکتر...............                  

 موسسه ........ رياست ......................                                   مدير گروه                            

 تاريخ و امضاء                                                                 تاريخ و امضاء                               

                                                                                  

 دکتر.....................                                                                                

 معاون اداري ومالی موسسه                                                                                  

 امضاء تاريخ و                                                                                           

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دکتر   دانشگاه    .....................................................اینجانب  علمی  هیئت  مبلغ   ..............................................عضو 

 ی ایاب و ذهاب دریافت نمودم.       بابت داوری و هزینه .....................................

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

 امضاء ................................................... 
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

 22فرم شماره 

 هزينه نهايی حساب درخواست تسويه 

 کارشناسی ارشدپايان نامه دانشجويان  

 

 

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 ممهور به مهر تحصیالت تكمیلی (طرح پیشنهادي مصوب)شامل هزينه هاي تأيید شده اين فرم به پیوست    توجه:

 روز پس از دفاع به معاونت اداري و مالی ارسال گردد.  30حداکثر تا 
 

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

  ......................................................موسسه  ..محترم اداري و مالیمعاون  

ــجوی   انم ........................................................دانشـ ای/ ـخ ه آـق ا ـک اً از آنـج ــی ارشـــد دوره احتراـم اسـ ـــن ه   ـکارشـ ـــت ی  ........................... رشـ

ی خود دفاع ره دانشـــجویی ........................................... در تاریخ....................................  از پایان نامه...........................................  به شـــما

ت،   اب هزینهکرده اـس ویه حـس بت به تـس تور فرمایید نـس ت دـس مند اـس ناد الزم خواهـش ال مدارک و اـس من ارـس به  نامبرده ی نامه  ی اجرای پایانـض

 قدام گردد. مبلغ ................................... ا

 در ضمن دانشجو : دفاع کرده است )تاريخ دفاع......................................(           دفاع نكرده است

 پایان نامه نامبرده بصورت:و 

 کاربردي   ای  توسعه      بنیادی        

 میدانی -عملی  عملی    نظری        

 

 .................. دکتر .................................                                                                                               

 ................................... پژوهشی موسسه  آموزشی و   معاونت    

 امضاء                                                                                                    
________________________________________________________________________________ 

 

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

  22ضمیمه فرم شماره 

 

 صورت ريز هزينه پايان نامه ي دانشجويان تحصیالت تكمیلی

 )فاکتورها الزم است داراي تاريخ و بدون خط خوردگی باشد(                                        

 شماره دانشجويی:   استاد :                                                  دانشجو:                                                             

 تاریخ فاکتور غ فاکتورمبل شرح فاکتور ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 دانشجو:                                                                                                      استاد :                                

 نام و نام خانوادگی                                                                                      نام و نام خانوادگی                               

 امضاء و تاريخ                                    امضاء و تاريخ                                                                                          

 

 پژوهشی موسسه   آموزشی و  معاون                                                                               

 امضاء و تاريخ:                                                                                      

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

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

 )الف(  23فرم شماره 

 تمديد نیمسال پنجم تحصیلی 

 تحصیلی سنوات  درخواست تمديد

 کارشناسی ارشد دانشجويان  

 )در صورت نیاز برگه اضافی پیوست شود(  

 

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

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

 باسالم واحترام 

اینجانب .................................................................................. دانشجوی    پــــایــــان نامــــهبنا به دالیل زیر کار   بــــه استحضار می رســــــــاند که 

با ی دانشــجویی ...............................................  ه ...............  به شــماری ...................................................................کارشــناســی ارشــد رشــته

وان ـن ی  .......... .................................................................................................................................................................  ـع مــاـی ـن راـه حــت  ـت

ـصیلی بنده اـضافه که از تاریخ ..................................................... آغاز ـشده، هنوزخاتمه نیافته و الزم اـست یک نیمـسال به ـسنوات تح جنابعالی

 گردد. لذا خواهشمند است مساعدت الزم مبذول فرمایید.

 .پایان نامه خود را بیان کنید دالیل خاتمه نیافتنبطور خالصه 

 

 

 
  امضای د انشجو نام و  تاریخ

 نظر استاد راهنما 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 تاریخ

 د امضای استانام و 

 راهنما  
  

 شوراي گروه آموزشی نظر 

 

 

 
               مدیر گروه امضای نام و  و امضاء تاریخ

ی گروه  تاریخ جلسه 

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

  

 

 

 

  موسسه   و پژوهشی آموزشی  تنام و امضای معاون و امضاء تاریخ

 آموزشی موسسه  رونوشت: مدیریت 
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

 )ب( 23فرم شماره 

 تمديد نیمسال ششم تحصیلی  

 تحصیلی درخواست تمديدسنوات 

 کارشناسی ارشد  دانشجويان  
 )در صورت نیاز برگه اضافی پیوست شود(  

 

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

 /. پیشرفت پايان نامه توسط استاد راهنما الزامی است. 70تأيید توجه : 

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

 باسالم واحترام 

ــاند که  ــ ــ ــه استحضار می رســ ــ ــهبنا به دالیل زیر کار   ب ــان نامــ ــ ــای ــ اینجانب .................................................................................. دانشجوی  پ

ــتــه رشـــ ــد  ارشـــ ــی  ــنــاســـ ــمــارکــارشـــ شـــ بــه    .................................................................................. ــجــویــی  ه ی  دانشـــ ی 

 ...................................................................................................... با عنوان...........................................................................................  

ــنوات  تحت راهنمایی جنابعالی ــال به س ــت یک نیمس ــده، هنوزخاتمه نیافته و الزم اس که از تاریخ ..................................................... آغاز ش

 ذول فرمایید.تحصیلی بنده اضافه گردد. لذا خواهشمند است مساعدت الزم مب

 

 .پایان نامه خود را بیان کنید دالیل خاتمه نیافتنبطور خالصه 

 

 

 
  امضای د انشجو نام و  تاریخ

 نظر استاد راهنما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ

                            

امضای استاد  نام و  

 راهنما  

  

 شوراي گروه آموزشی نظر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  مدیر گروه امضای نام و  تاریخ           

ی گروه  تاریخ جلسه 

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

 

 

 

 

  و پژوهشی   نام و امضای معاونت آموزشی  تاریخ          

 موسسهآموزشی رونوشت: مدیریت 
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

 24فرم شماره 

 بررسی لوح فشرده و پايان نامه  

 جهت مطابقت با مفاد راهنما بتدوين پايان نامه 

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 
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 …………  شماره:

 .………… تاریخ:

 ...……… پیوست:

 بسمه تعالی 

 

   25فرم شماره 

 تقاضاي انتقال به صورت مهمان   

 دانشجويان کارشناسی ارشد

 صفحه می باشد(  2)اين فرم در 
 

 
 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصیالت تکمیلی 

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

 باسالم واحترام 

 با مشخصات ذیل:موسسه ، اینجانب دانشجوی آن بــه استحضار می رســــاند  

 شماره دانشجویی:                 گرایش:                                    نام:                            نام خانوادگی:                     کدملی:                           رشته تحصیلی:      

 دوره:              مقطع:                          سال ورود:             مقطع:                       سال ورود:                           نیمسال: 

 معدل واحدهای گذرانده تاکنون :                        و با اطالع از قوانین آموزشی                                    تعداد واحدهای گذرانده:               

بهتقا  انتقال به صورت میهمان  اینجانب بررسی و اقدام الزم مبذول  موسسه    ضای  ...................................... دارم، در صورت امکان تقاضای 

اینجانب متعهد می گردم در صورت موافقت   با تقاضای اینجانب با  موسسه آموزشی عالی فراز گچساران  گردد. در ضمن  و دانشگاه مقصد 

                                                       مقصد معرفی نموده و حق بازگشت از تقاضای خود را ندارم.                                                                          موسسه اره آموزش تسویه و در تاریخ مقرر خود را به ادموسسه 

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

 تاریخ درخواست و امضا                                                                                                                                                    

_________________________________________________________________ 
 و پژوهشی   معاونت محترم آموزشی 

 سالم علیکم ؛  

دانشگاه  به  مهمان  صورت  به  انتقال  مورد  ....................در  دانشجو  شرایط  ارائه  موسسه    با  مورخ   ......................  یا  جلسه  در 

 ...............................گروه آموزشی................................ مورد بررسی قرار گرفت و   

 با آن مخالفت شد           

 اخذ نمایند:   مقصد به صورت میهمان  موسسه  با آن موافقت شد و ایشان از لیست دروس درج شده در جدول زیر می تواند دروسی را در            

1  5  

2  6  

3  7  

۴  8  
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.. تعیین  در ضمن استاد راهنمای دانشجو در جلسه مورخ .................. شورای گروه جناب آقای / سرکار خانم دکتر ..........................

 شده است که موارد فوق مورد تأیید  ایشان نیز قرار گرفته است. 

 مدیر گروه آموزشی........................... استاد راهنماي دانشجو                                                                                

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

 تاریخ و امضا                              تاریخ و امضا                                                                                                                 

 

   موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز آموزشحترم مدير م

 سالم علیکم  

موسسه  ................................................ در شورای آموزشی  به موسسه اموزشی  تقاضای انتقال خانم / آقای ................................   

 درخصوص انتقال ایشان ............................. می باشد.موسسه مورد بررسی قرار گرفت و نظر 

 

 خواهشمند است نتیجه در پرونده تحصیلی ایشان درج گردد   •

 

 و پژوهشیآموزشی  ت معاون 

 نام و نام خانوادگی 

 امضا                                              

 مهر موسسه                                                                                                          
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    موسسهنحوه ارائه لوح فشرده و پايان نامه به مديريت تحصیالت تكمیلی 
 

 
 

 ل تصحیحات مورد نیازان نامه پس ازدفاع واعمایح ازپایدانشجوی گرامی ، خواهشمنداست به منظورسهولت درامرثبت ونگهداری صح 

 نسبت به انجام مراحل ذیل به ترتیب زیراقدام فرمائید.  توسط استاد راهنما و اعضاء کمیته پایان نامه، الزم است 

شامل  ضبط گردد :  لوح فشرده  (   cd)( به امورپايان نامه هاي  نوع اطالعاتی که بايد برروي لوح فشردهcdتحويل لوح فشرده )   -1

 باشد:  (folderسه پوشه ) 

 حتی المقدوردریک فایل که شامل: کل پایان نامه همراه با عکسها، جداول، نمودارها وچکیده ها پايان نامهپوشه    الف(

( هرکدام درفایل  word)وهم بصورت  ورد    (pdf)  بصورت پی .دی .افعنوان باامضاء اعضاء کمیته دفاع اسکن شودودرجای خودقرارگیرد.( هم    ) صفحه

) در ضمن شیونامه ي تدوين پايان نامه در آيین   Pdfپی دي افو  farsitexو براي گروه رياضی به صورت فارسی تكس جداگانه.  

فرمها و موسسه  معاونت آموزشی  http://farazuast.com             سايتبه بعد(موجود در   60نامه ي آموزشی و پژوهشی )صفحه  

 می باشد( آيین نامه ها 

 جداگانه.  های هرکدام درفایل pdfو  wordبافرمت  چکیده انگلیسی چکیده فارسی و فایل است:  ۴( که شامل abstract) چكیدهپوشه  ب ( 

 فرمها و آيین نامه ها می باشد( معاونت آموزشی    http://earazuast.com سايت            ) الگووراهنمای تنظیم چکیده های موردنظردر 

 موجود میباشد.  

 که شامل: فرم ها پوشه ج (          

 پس ازدرج مشخصات دانشجووعنوان پایان نامه فرم مذکور پرینت و به امورپایان نامه ها تحویل گردد. 24فرم شماره -

ـــخه پریـنت مرکز اطالعدات و مددارک علمی ايران  فرم    - ــاـیت ـمذکورتهـیه وتکمـیل نموده وازهرـکدام ـیک نسـ را  از طریق وب سـ

 به امورپایان نامه هاتحویل گردد.الگو( طبقباچکیده فارسی وانگلیسی )وهمراه 

همراه با عکس اسـکن شـده دانشـجو تکمیل ودر لوح فشـرده ضـبط و یک نسـخه پرینت و تحویل امور فرم آلبوم فارغ التحصدیالن  -

 پایان نامه ها گردد.

  نام ، نام خانوادگی ، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، تاريخامل:  از رنگ روشن انتخاب و باماژیک، مشخصات دانشجوش (CDلوح فشرده)    -2

(پس از تکمیل،چاپ وپس ازبرش cdفرم قاب موجود دروب سایت فوق الذکر)   cdبرروی آن درج شده باشد، فرم قاب   مه  دفاع و عنوان پايان نا

 درآن قرار گیرد. cdدرداخل قسمت سمت راست جلد پایان نامه قرارداده شود و  

 مجوزتکثیروصحافی صادرمیگردد. آموزشی موسسه پس ازتایید لوح فشرده و پایان نامه ازسوی امورپایان نامه ها و مدیریت   -3 

 تحویل دهند. مدیر آموزشی موسسه به   cdبه بعد دو عدد  16/1/99از تاریخ  دانشجویان کارشناسی ارشد  -4

(، باشدموسسه آموزشی  نسخه ي کتابخانه بايد داراي مهر تأيید  تحویل دهند.)موسسه  به کتابخانه     cdنسخه پایان نامة صحافی شده به همراه    يک

 ایان نامه نیز به مدیر گروه تحویل دهند. بدون پ cd و یک عدد   cdبه اساتید راهنما و مشاور هرکدام یک نسخه بدون 

 )دانشجویانی که دو استاد راهنما یا دو استاد مشاوردارند یک نسخه اضافه ترصحافی نمایند( 

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

  فنی و مهندسی ) آبی(                             رشته هاي ادبیات وعلوم انسانی) سورمه اي(      رشته هاي 

 علوم پايه )زرشكی(  رشته هاي ) سبزرشته هاي  
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 و ارائه کدرهگیري الزامی است. IRANDOC ثبت پايان نامه در سايت   

) فرم تسويه حساب( و کارت دانشجويی را به همراه داشته    18دانشگاه، فرم شماره  در ضمن هنگام ارائه پايان نامه و لوح فشرده به  
 باشید 

 

 CDفرم قاب 

 
 

 

 

 

                                
 

 ی معاونت آموزش                                    

 یمدیریت تحصیالت تکمیل

 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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 نامه تحصیلیو نگارش پایان  راهنمای تدوین 

 ه ــمقدم

 دانشجوی گرامی 

 

اینک که به یاری خداوند متعال با گذراندن مراحل آموزـشی قـصد تدوین و نگارش پایان نامه تحـصیلی خود را دارید به ـشما توـصیه  

یید. این راهنما به ـشیوه ـساده ای نگاـشته ـشده و می تواند ـشما را تا رـسیدن به یک فرمادقت مطالعه ه  می ـشود، مطالب این راهنما را ب

د. پایان نامه به عنوان بخشـی از فعالیت های الزم برای اخذ درجه در رشـته و مقطع تحصـیلی مربوطه می  کنان نامه کامل همراهی پای

بحث و نتیجه گیری است، لذا بایستی  روش تحقیق، مراحل تحقیق، باشد، که شامل شناسائی، طرح مسئله علمی، بیان فرضیه، هدف،

ــته ــحافی و    به طور منطقی و علمی نگاش ــکل ظاهری، نحوه تایپ، ص ــود.یکی از دالئل تهیه این راهنما ایجاد هماهنگی از نظر ش ش

، به نحوی که شـیوه های تدوین پایان نامه در رشـته  اسـتتکمیلی تحصـیالت    صـفحه پردازی پایان نامه تحصـیلی دانشـجویان دوره 

الزم اسـت دانشـجویان پایان نامه خود را به   ،گرددنیز حفظ د و تا حد امکان اسـتقالل علمی رشـته ها  نشـوهای مختلف دچار تشـتت  

 قرار نخواهد گرفت.موسسه د. پایان نامه ایکه از استانداردهای تعیین شده، برخوردار نباشد مورد قبول کننزبان فارسی تنظیم 
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 پايان نامهبخش هاي اصلی يک 

 بخش های زیر است:یک پایان نامه یا رساله به طور معمول به ترتیب دارای 

 فرم زرکوب روی جلد به فارسی -1

 فرم داخلی جلد به فارسی )مندرجات روی جلد(  -2

 حیمالر الرحمن…بسم ا -3

 تأییدیه ی هیأت داوران جلسه ی دفاع از پایان نامه/رساله  -۴

 تعهدنامه اصالت اثر  -5

 حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج-6

 تقدیم )اختیاری(  -7

 ردانی )اختیاری( تشکر و قد -8

 واژه( 3۰۰چکیده پایان نامه به فارسی )خداکثر  -9

 فهرست مطالب )شامل عناوین اصلی و فرعی، عنوان کتاب نامه، و عنوان پیوست ها(  -1۰

 فهرست اشکال )در صورت وجود( -11

 فهرست جداول )در صورت وجود(  -12

 فهرست عالئم اختصاری )در صورت وجود(  -13

 یان نامه که هر قسمت در قالب یک فصل آورده می شوند: بدنه اصلی پا -1۴

 مقدمه -1

 مروری بر مطالعات انجام شده یا پیشینه تحقیق  -2

 روش تحقیق و داده ها  -3

 نتایج )یافته ها(  -۴

 بحث و نتیجه گیری همراه با مطالعات آتی یا پیشنهادها  -5

 ( موسسه آموزشی  لیست مقاالت ارائه شده )بر اساس نظر -15

 فهرست منابع و مأخذ  -16

 یوست ها )در صورت وجود( پ -17

 واژه( 3۰۰چکیده به انگلیسی )خداکثر  -18
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 صفحه عنوان انگلیسی -19

 پشت جلد  -2۰

 

 نامه فصل اول: تنظیم مطالب پايان

 نكات کلی -

 رساند:مورد تایپ به شرح زیر به اطالع می نکاتی در  پایان نامهقبل از شروع نگارش 

 شود. ذخیره می doc. انجام و با پسوند  و باالتر Word 2۰1۰ و باالتر با استفاده از نرم افزار کاربردی 7ویندوز  تایپ در محیط -

دوز - االتر    7  ویـن ــی را دارو ـب ارسـ پ ـف اـی ت ـت ابلـی ــیر  د.  نـ ـق دوز از مسـ ه ویـن ــی ـب ارسـ ان ـف  ,Control Panel\Clockبرای افزودن زـب

Language, and Region\Language ( ــی ــت انتخاب نمایید.  Persianاقدام و زبان فارس ــت که فونت( را از لیس های  الزم اس

 موجود باشد. B Nazaninهای نصب شده الزم است فونت فارسی مورد نیاز نصب گردد. در بین فونت

های  را به این شــکل تایپ کنید، به یکی از صــورت "شدود می"توان تایپ کرد. )مثالً به جای این که فاصــله را نمیطرف دیگر نیم  از -

ــود ـیا ـبه ـجای این ـکه ـتاـیپ می  "میشددود "ـیا   "می شددود " ــورت  "هدامحلول"شـ ـــکل ـتاـیپ کنـید، ـبه یکی از صـ ـهای  را ـبه این شـ

ــود  تایپ می "محلولها"یا  "هامحلول" ــاله قابل قبول  شـ ــت و در زمان تحویل رسـ ــی غلط اسـ که هر دو حالت از نظر نگارش فارسـ

ــت( ــه  .  نیس ــله ایجاد گرددگیریم تا نیمرا همزمان می 2و عدد    Controlو    Shiftهای دکمهبرای رفع این نقیص ــایر روش. فاص های  س

 ها اجتناب گردد.آورند که الزم است از این روشفاصله مشکالتی را به وجود میایجاد نیم

ی یک فاصله  چسبند و از کلمه بعدی به اندازه ی قبلی خود می ها به کلمهدر استفاده از نقطه، کاما و.... دقت داشته باشید که این عالمت  -

 گیرند.قرار می

- Enter   ی جدید. برای ایجاد صفحه جدید از  زدن تنها برای ایجاد پاراگراف جدید است نه برای ایجاد صفحهEnter    زدن متوالی اجتناب

 صفحه جدید ایجاد کنید.   Enter  و زدن Ctrlکنید بلکه با پایین نگه داشتن کلید  

باشد  (  Right-to-Leftراست به چپ )   شود باید دقت داشت که جهت تایپ همواره در تایپ فارسی که با کلمات انگلیسی آمیخته می  -

 ( شود.  Justifyو متن جورچین )

 
تفاده در پایان نامه را مـشخص نمایید. در تایپ متن قـسمتتذکر جدی داده می - هایی که ـشود که از همان ابتدا چارچوب عناوین مورد اـس

در ـسر   Stylesها و .... و بدنه اـصلی متن هـستند که از منوی  وجود دارند ـشامل عناوین متن )اـصلی، فرعی و ....(، عناوین جداول، ـشکل

تایل  بر Homeی  برگه ود و برای عناوین )چه برای متن چه برای جداول و ـشکل Normalای بدنه اـصلی متن از اـس ها و ...( برگزیده ـش

تر ها بسـیار سـهلهای مطالب و جداول و شـکلبینی ایجاد فهرسـتهای دیگری غیر از نرمال انتخاب نمایید. با این تدبیر و پیشاز اسـتایل

تایلی که  تایل تعریف کنید که به این  انتخاب میخواهد ـشد. برای هر اـس یوه نامه( را باید در هر اـس کنید، فونت مورد نظر )بر اـساس این ـش

را زده و   Formatـشود کلید ای که باز میرا انتخاب کنید و در پایین پنجره   Modifyمنظور بر روی اـستایل کلیک راـست کرده گزینه 



 

  

 

 

 

 

 

72 

داده شـده در شـکل زیر را به ترتیبی که مشـخص شـده اسـت در حالت انتخاب شـده قرار   های نشـانتنظیمات مربوط را انجام داده گزینه

 دهید.

 

 

 

 صفحات مقدماتی  –الف 

 روي جلد

مت چپ به زبان انگلیسـی در دو طرف پایانصـفحه روی جلد ی و در ـس ت به زبان فارـس مت راـس وند و نامه زرکوب می،به ترتیب در ـس ـش

نامه، نام و نام خانوادگی اـستاد یا اـساتید راهنما، اـستاد یا اـساتید مـشاور، نویـسنده  ، ، گروه، رـشته و گرایش، عنوان پایانموـسـسه  ـشامل آرم 

 باشد.مینامه و تاریخ تهیه پایان

  

 ي سفیدصفحه

 گیرند.نامه قبل از جلد قرارمیدو صفحه سفید یکی در ابتدا بعد از جلد و دیگری در آخر پایان

 ي بسم ا... الرحمن الرحیمصفحه
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قرار گیرد و به ـشکل ـساده و مـشخص ـصفحه آرایی ـشود، از به کار بردن هر   در وـسط ـصفحه(بـسم ا... الرحمن الرحیم  )بعد از ـصفحه ـسفید  

 گونه کادر و تزئین در این صفحه خودداری شود.

 ي حمايت از حقوق پديد آورندگانصفحه

ر این به اسـت بناب موسـسـه  مبین بخشـی از فعالیتهای علمی پژوهشـیموسـسـه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز  چاپ و انتشـار پایان نامه های  

ی نسـبت به درج عبارت زیر در یک صـفحه مجزا بعد ازصـفحهموسـسـه  ، دانش آموختگان این  موسـسـه   منظور آگاهی و رعایت حقوق

(متعهد  می 1۴  فونتبا   تیره    B Nazanin) با متن زیر که با قلم  ی حمایت از حقوق پدید آورندگانصــفحه بســم ا... الرحمن الرحیم

 شوند:

ي ......... گرايش........... است که  ي کارشناسی ارشد رشتههاي نگارنده در دورهژوهشحاضر، حاصل پ   ينامهپايان

......... سال   ........ آقايموسسه  در  جناب  راهنمايی  به  مشاوره  خانم/................  و   ............... جناب دکتر  ي 

موسسه آموزشی  ي حقوق مادي و معنوي آن متعلق به  و کلیه  دکتر .............. از آن دفاع شده است  خانم/آقاي

 است.غیر انتفاعی فراز 

 

 ي مشابه طرح روي جلدصفحه

 گیرد.نامه و دیگری در انتهای آن قرار میشود که یکی در ابتدای پایانمشابه طرح فوق دو صفحه بر روی کاغذ پرینت می

  

 

 ي تأيیديه اعضاء کمیتهصفحه

. ) این صفحه برای تمام جلدهای  استنامه  بیانگر کلیات پایان  کهنماینده تحصیالت تکمیلی  و    ان امضای استادان راهنما و مشاور و داوربا  

 باشد، تصویر قابل قبول نیست( دفاع   پایان نامه باید با امضاء اصلی اعضاء کمیته
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 ي تقديمصفحه

ـشود. اگر چه متن این ـصفحه به ـسلیقه نامه به ایـشان تقدیم میاین ـصفحه اختیاری اـست و اختـصاص به ذکر نام فرد یا افرادی دارد که پایان

 نیز باشد.موسسه آموزشی اما با توجه به شئونات ملی و فرهنگ اسالمی کشور بایستی متن آن مورد تأیید  شخصی بستگی دارد،

 

 

دکتر....             موسسه آموزشی غير انتفاعی فراز نماينده
 امضا
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 ي سپاسگزاريصفحه

شـود. عنوان نامه به نحو مؤثری همکاری نموده اند سـپاسـگزاری میاین صـفحه اختیاری اسـت. در این صـفحه از افرادی که در انجام پایان

ته می 3این ـصفحه به فاـصله   ته ـشده و متن اـصلی به فاـصله دو ـسطر در زیر آن نوـش ـشود. ـسطر از لبه کادر باال به ـصورت وـسط چین نوـش

 (پیوست نمونه )طبق

 ي چكیدهصفحه

ر و مفید بوده  -1 تی مختـص ر می  چکیده بایـس ت آمده به طور مختـص امل هدف پژوهش، روش پژوهش و نتایج به دـس د و باید حداقل ـش باـش

در صورتی که چکیده حدود نیم صفحه باشد، تمامی آن در یک   کلمه و حداکثر دو ـصفحه بدون ذکر فرمول، نگاره و منابع باـشد. 2۰۰

 پاراگراف آورده شود.

انتی  24pt اـست. متن چکیده با رعایت   Singleفاـصله ـسطرها  ( و  13متن ـصفحه چکیده با فونت نازنین)   -2 متر از عنوان چکیده و نیم ـس

 روش کار بدین شکل است: فاصله از دو طرف کادر تایپ گردد.

Format > Paragraph > …. 

 

اده مانند نمونه     -3 ت(  دو کادر ـس جو با فونت  )طبق نمونه پیوـس ات دانـش خـص ایز  تیره  -B Nazaninکه در کادر باالیی مـش تایپ  1۴و ـس

 Bعنوان چکیده با فونت برجســته   24ptاز کادر باالیی تنظیم گردد و درون آن با رعایت   24ptگردد. کادر پائینی با رعایت فاصــله  

Nazanin   باشد.  1.1/2ضخامت کادر دور متن درج گردد.  1۴تیره 
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 هرست مطالبي ف صفحه

باشـد، که به ترتیب با عنوان و شـماره صـفحه نامه میاین صـفحه شـامل عناوین فصـول و فهرسـت رئوس کلیه مطالب مندرج در متن پایان

 پیوست( نمونه )طبق همراه است.

 شوند.آیند در این صفحه ذکر نمیصفحاتی که قبل از صفحه فهرست مطالب می :1تذکر 

 شود.سانتی متر از باالی صفحه تایپ می ۴ها با فاصله چنانچه فهرستی بیش از یک صفحه باشد، در صفحات بعدی ، سرستون :2تذکر

 هاي فهرست جدولصفحه

 نمونه( )طبقباشد. در متن میهای موجود این صفحه شامل، عنوان، شماره و صفحه جدول

 ها و تصاوير ي فهرست شكلصفحه

  )طبقـشود. های موجود در متن اـست، که همگی تحت عنوان ـشکل آورده میی تـصاویر، نمودارها و عکساین ـصفحه ـشامل فهرـست کلیه

 نمونه(

 هاي اختصاريفهرست نشانه

گردد. توجه ها جهت اطالع خوانندگان تهیه میئم اختـصاری همراه با معادل آننامه، فهرـستی از عالدر ـصورت لزوم و با توجه به متن پایان

یا توضــیحات و  هامخففنامه در مرتبه اول از واژه گان اصــلی و پس از آن عالئم اختصــاری اســتفاده شــود.  شــود که در متن پایان

 نمونه( )طبقپ( در متن آورده شود. ی الزم به صورت زیرنویس هر صفحه با گذاشتن شماره )باالنویس سمت چهاتعریف

 گفتارپیش

 شود.پرداخته می هانامه و مختصری در مورد محتوای فصل به معرفی پایان  است که در آن اختیاری نامه این بخش از پایان 

 نامهمتن اصلی پايان -ب

فـصل اول، مقدمه؛ فـصل  پذیردها پایان میمنابع و پیوـستی فهرـست نامه معموالً با فـصلی تحت عنوان مقدمه ـشروع ـشده و با ارائهمتن پایان

ــها ینظر  یدوم، مبان ــل چهارم دربرگیرنده یافته ها  یو پژوهش ــامل روش انجام تحقیق؛ فص ــوم، ش ــل س ــین؛ فص پژوهش و بحث   یپیش

ل پنجم نتیجه گیر  رامونیپ تاد  یآنها و فـص جو و تأیید اـس نهاد دانـش د با این وجود با پیـش نهادها باـش ب مورد و پیـش ت حـس راهنما ممکن اـس

 یک از فصول فوق الذکر در دو یا چند فصل مجزا شکسته شود. رمباحث ه

ی ـشوند و ـشماره گذاری میـشماره   ابجدی مقدمه اـست، ـصفحات قبل از مقدمه با حروف  نامه، ـصفحهدار پایاناولین ـصفحه ـشماره   تذکر:

توجه ـشود اگر چه ـشمارش   ـشود.ـسانتی متر از لبه پایینی کاغذ نوـشته می 2این ـصفحات در پایین ـصفحه به ـصورت وـسط چین، به فاـصله  

گذاری ی ســپاســگزاری شــماره ی تقدیم و صــفحهی عنوان و صــفحهشــود اما صــفحهی عنوان شــروع میصــفحات مقدماتی از صــفحه

گذاری ـصفحات اـصلی گردد. ـشماره ی چکیده و با حرف )د( ـشروع میگذاری ـصفحات مقدماتی از ـصفحهـشوند و بنابراین ـشماره نمی

 شود.نامه با اعداد، در سمت چپ و باالی صفحات انجام میپایان
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ـشود. ـضمناً هر ت چپ ـصفحه ظاهر میـسانتی متر از لبه کاغذ در ـسم  7که هر فـصل تنها یک عنوان اـصلی دارد که به فاـصله    قابل ذکر اـست

ماری عناوین فرعی دارد، ل، ـش ت قرار می فـص مت راـس لی و در منتهی الیه ـس طر از عنوان اـص له دو ـس گیرد. که اولین عنوان فرعی به فاـص

روع می طر ـش له یک ـس ل به فاـص ته میپس از آن متن فـص طر از قـسمت قبلی نگاـش له دو ـس ود. عناوین فرعی همواره به فاـص   )طبقود. شـ ـش

 نمونه(

 تایپ شود. B Nazanin 16و عنوان فرعی با فونت  18الزم است عنوان اصلی با فونت  تذکر:

 

 

 مقدمه  

باشد. مطالب مندرج درمقدمه باید به نحوی باشد که با جمالت ساده، مسأله مورد پژوهش، و  نامه میمقدمه، اولین فصل متن اصلی پایان

ب  ت یاهم اهداف پژوهش را  به آن را مشخص نموده؛  با روش منطقی و هدف   ان یو ضرورت پرداختن  دار خواننده را به سوی  دارد و 

 نماید. موضوع مورد تحقیق هدایت  

 ن یش یپ  يو پژوهشها ي نظر یمبان-2

باشد و   د یچه بوده ، چه هست و چه با ، یکه مسئله به لحاظ نظر دینما یم یرا بررس قی مسئله تحق ینظر  یاین فصل نویسنده در ابتدا مبان در

نماید، این قسمت بایستی  نامه مورد استفاده قرار گرفته است اقدام میسپس نسبت به ارائه و بحث پیرامون نظرات محققینی که در پایان 
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ست. توجه شود که منظور از  ا  ، در متن ضروریبه طور خالصه و حاوی مطالب کلی باشد. ضمناً ذکر مراجع مورد استناد  مکانحتی اال

 ای از این نظرات و بحث کلی باشد.  ، نقل قول از مراجع و منابع مختلف نیست، بلکه باید همراه با خالصه ارائه این فصل صرفاً

 ق یروش تحق -3

روش    یو کشاورز  ،یمهندس  ه،یعلوم پا  ی هاشود. در رشته  یم  حیبه اهداف پژوهش تشر  یابیبه منظور دست  ق یاین فصل، روش انجام تحق  در

آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل  های جمع گیرد و محقق روش مورد بحث قرار می ره یانجام آزمایشات ، مدل سازی، حل معادالت و غ

  ق،ی ابزار تحق  ، یریبخش شامل جامعه، نمونه و روش نمونه گ  نی، ا"یکم  کردیرو"با    یعلوم انسان  یکند. در رشته هاها را گزارش میآن

 گردد.یم ره یمحتوا و غ لیتحلی  امشاهده  ابانه،یارزش  قاتی، شامل تحق"یفیک  کردیرو"و با  ده یگرد ره یروش اجرا و غ  ،یآمار ی روشها

 پژوهش و بحث  يها افتهي  -4

تواند به صورت نمودار، جدول یا نگاره نیز باشد. بحث در مورد  شود. این نتایج میاین فصل نتایج کلی حاصل از تحقیق توضیح داده می  در

 شود. نتایج بدست آمده و استنباط حاصله از جمله مواردی است که در این فصل ارائه می

 ها  شنهاد یو پ يریگ جهینت -5

  ه یرد فرض  ایدیی تأ  یخود برا  لیدال  ق،یتحق   یبخشها  ریسا  زیآنها و ن   یپژوهش و بحث و بررس  یها   افتهیاین فصل پژوهشگر، براساس    در

  ی پژوهش بصورت جمع بند   یها   افته ینیاز مهمتر  ی خالصه ا  نیدارد. همچنیم  انیرا ب   قی تحق  یپژوهش را ارائه داده و پاسخ پرسشها  یها

فصل    ن یرا در ا  ی آت  ی توسعه پژوهش و کارها  ی برا  ی یها  شنهاد ی حاضر و پ   ق یتحق  ی ها  ت یشود. ضمنا محقق، محدود  یشده آورده م

 . دینما یمطرح م

 ي ارجاع در متن و شیوه استفاده از منابع اينترنتیفهرست منابع، نحوه  -ج

نامه، مانند )کتاب، مقاله، مصاحبه و اینترنت( را ارائه  پایاندر این قسمت نویسنده باید فهرستی از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن  

هاي داده شده در اين شیوه نامه ولی نبايد مغاير با نمونه  ي نوشتن منابع و مآخذ به انتخاب گروه استشیوه"نماید.

 ".نیز رسیده باشدآموزشی موسسه که به تصويب شوراي 

 :ي ارجاع در متننحوه

های آموزشــی ترجیح شــود. برخی گروه نامه به ترتیب نام خانوادگی نویســنده، ســال در داخل پرانتز آورده میانبرای ارجاع در متن پای

 گذاری صورت پذیرد که در صورتی که به شکل زیر باشد، مورد تأیید تحصیالت تکمیلی است.دهند که ارجاع با شماره می

 انجام شده است.  HFو     DFTهای  [ با روش 17]1وی این تعادل توسط وانگ محاسبات تئوری برای بررسی اثرهای حالل برر  نمونه الف( 

 (.1365رسد )کوچکی و سرمدنیا، درصد نیز می 5-6باشد که حتی به درصد می 1-2میانگین میزان نیتروژن در گیاهان زراعی نمونه ب( 
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 :فهرست منابع 

ـشود. دانـشجویان بایـستی با اـستفاده از روش حروف الفبا به ـشرح ها، ارائه میپیوـستنامه و قبل از  ـصفحه فهرـست منابع در انتهای متن پایان

 زیر نسبت به تهیه فهرست منابع اقدام نمایند.

 

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

 مقاله کتاب  رشته رديف 

و رياضددی و تمام  فیزيکرشددته   1

 گروههاي فنی ومهندسی

 نمونه ب  نمونه ب 

 نمونه ب  نمونه الف شیمی 2

رشددتده هداي تمدام گروه هداي   3

انسددانی، کشدداورزي و رشددته 

 زيست شناسی

 الف نمونه  الفنمونه  

 کتاب  

 الف( به ترتیب:نمونه 

ـسال انتـشار اثر، درداخل )در التین بعد از آن نقطه(  گیرد(، نام یا حرف اول نام نویـسنده،  نام خانوادگی نویـسنده )به دنبال آن کاما، قرار می 

 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(.

 :های زیر را مالحظه فرماییدنمونه

 

 . چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.فرهنگ اصطالحات حقوقی التینی(. 1366طالقانی، محمد ) نمونه الف(

Sample a) Miner, J. B. (1992). Industrial Organization of Psychology. New York: McGraw Hill, 

Inc. 

 ونه ب( به ترتیب:نم

 نام خانوادگی، نام کتاب، شماره چاپ، نام ناشر، سال چاپ.  .نام

1M. W. Wong  
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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

 الف( به ترتیب:نمونه 

قطه(، عنوان ) سال انتشار اثر در داخل پرانتز )بعد از پرانتز ن)در التین بعد از آن نقطه(    نام خانوادگی نویسنده، نام یا حرف اول نام نویسنده،

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 

ی سمینار این موارد الزم نیست(، در صورت لزوم محل نشر و ناشر )بین محل نشر و ناشر دو نقطه: و در مجله و صفحات )در مورد مقاله

 های زیر را مالحظه کنید:گیرد(. نمونهایان، نقطه قرار میپ

، در مجموعه مقاالت دومین ـسمینار علم، تکنولوژی  16، ص 1، ج"نظام انتقال یا جذب تکنولوژی"(. 1372حقیقت، بهروز )الف( نمونه  

 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:

 .(، صفحهسال چاپ)، مجله، شماره مجلهنام خانوادگی، نام  .نام

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. 

 ي استناد به منابع اينترنتی:شیوه

تی مواردی از قبیل: مؤلف،  تناد به منابع اینترنتی بایـس ار دهنده، تاریخ در اـس ازمان انتـش یا پدید آورنده اثر، عنوان مدرک ، عنوان مرکز یا ـس

انی یک ـسایت تغییر کند ـضروری اـست، تاریخ مـشاهده  انتـشار و آدرس ـسایت گنجانده ـشود. در ـضمن چون هر لحظه ممکن اـست نـش

ضــمناً  .NLM, MLA, APAونیکی تدوین شــده مانند: های متعددی در ارتباط با اســتناد به منابع الکترنیز قید شــود. البته شــیوه نامه

 برای استناد به کتاب و مجموعه مقاالت اینترنتی طبق نمونه زیر عمل شود.

 : اينترنتی کتاب و مجموعه مقاالت

، رسـانهنوع  نام خانوادگی ، نام مؤلف، عنوان کتاب، محل نشـر: ناشـر، تاریخ انتشـار. تاریخ آخرین ویرایش )در صـورت موجود بودن(.  

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] 
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 هاو جدول هانگاره -

 به ترتیب ارایه شده در متن. ،در صورت وجود داشتن 

 (در صورت وجود داشتن)هاپیوست  -

ـــنامه  هاها، نمونهنامه ــشـ ــیو پرسـ ــتـفاده قرار گرفـتهها، بررسـ ــورت ها، مـطالب مکـمل، آمار و ارقام و غیره که به نحوی مورد اسـ اند، به صـ

ت ود های جداگانه آورده میپیوـس ورتی که دارای موضـ   وـش تهدر ـص ند، دـس ت وع یا طبیعت مختلف باـش ده و تحت عنوان پیوـس بندی ـش

ی درج شـماره  د،شـوها اشـاره یا مراجعه د. اگر در موقع نگارش متن رسـاله الزم باشـد که به این پیوسـتنشـودو و . . .  آورده می یک،

 گیرد. صورت میها همانند بقیه صفحات متن پیوست در داخل پرانتز الزامی است. آرایش صفحات پیوست

 ي انگلیسی. چكیده -

 صورت جلسه دفاع به زبان انگلیسی.  -

 ي ماقبل آخر:  صفحه -

 مطابق پیوست )توجه: پشت جلد به زبان انگلیسی نیز مانند این صفحه است.(

 آخرين صفحه:  -

  ی سفید صفحه 

 نگردد.  استفاده  و تذهیب  تزیینیکادر  از هیچگونه  نامهپایان صفحات  و تایپ  : در تدوین توجه
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 دوّمفصل 
 

 نامهترکیب ظاهري پايان

 

 )امور فنی( 
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و انشاء صحیح    ء نامه باید در مواردی از قبیل: امالی پایان نامه خوب باید دارای شکل و قطع مناسب و ظاهری آراسته باشد، نویسنده یک پایان

نامه در به کار بردن اصول و قواعد نگارش، ویرایش قبل از نگارش و . . .  توجه ودقت کافی مبذول دارد. اگر چه نگارش پایان  کلمات،

 ند.  کننامه استفاده و باالتر برای تدوین پایان Word 2003 هر نرم افزار فارسی نگار قابل چاپ است ولی الزم است دانشجویان از 

 Nazanin 12با قلم    "چکیده "  یکلمهو  Nazanin 14 Boldبا قلم    عنوان پایان نامه   و   Nazanin 12با قلم    فارسی  متن چکیده  -

Boldسطر درج شود. قبل از شروع 

در آغاز سطر درج شود.    Nazanin 14 Boldدر نخستین خط با قلم    "گفتارپیش "  یو کلمه  Nazanin 13گفتار با قلم  متن پیش  -

 فتار اختیاری( گ)پیش 

 تایپ شود. خطوط ی یک سانتیمتر یو با فاصله  Nazanin 13با قلم  A4نامه باید روی یک طرف کاغذ متن اصلی پایان  -

 نوع کاغذ 

و به همان ترتیبی که  4Aنامه را قبل از تایپ بر روی کاغذ  توانند متن کامل پایانباشد. دانشجویان میمی  4Aنامه کاغذ  کاغذ نگارش پایان

 خواهند نگارش نمایند و پس از اطمینان از این که مطابق با استانداردهای تعیین شده باشد، نسبت به تایپ آن اقدام کنند.می

 ي صفحات  حاشیه

نامه ها در تمام صفحات پایانسانیتمتر باشد. این حاشیه 3چپ و پایین هر کدام  ، و از باال، سمت  ۴حواشی صفحات بایستی از سمت راست 

های ـصفحه روی جلد انگلیـسی و ـشود. حاـشیهـصفحه روی جلد انگلیـسی و چکیده انگلیـسی، رعایت میبه اـستثنای ـصفحه اول هر فـصل، 

ی روی جلد تیمتر اسـت. بدیهی اسـت جهت دو صـفحهسـان ۴ی چپ  سـانتیمتر در باال، پایین و راسـت بوده حاشـیه 3چکیده انگلیسـی،  

ــی به گونه ــی و چکیده انگلیس ــت نامه را از آخر باز میای خواهد بود که وقتی پایانانگلیس ــوند نه پش ــفحات دیده ش کنید، روی این ص

 به شرح زیر است: Wordها. روش تنظیم حاشیه در آن

File > Page setup > Margins  

دهیم سانتیمتر است که برای تنظیم حاشیه صفحه اول از روش فوق تنظیمات را انجام می  7هر فصل در باالی صفحه  ی اول  ی صفحهحاشیه

واحد باـشد و به این 1فاـصله ـسطرها در هر ـصفحه  کنیم. را انتخاب می   This sectionی  گزینه  Apply toولی در محل مربوطه ذیل  

 .گیردتواند قرار میمی سطر 33تا  3۰نامه ترتیب در هر صفحه پایان
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 ی زیر رعایت گردد:های صفحات، برابر نمونهحاشیه

  

 

 

 

 

 

 صفحات بعد الگوی                                          ی اول هر فصلصفحه الگوی                                                      

 گذاري صفحات شماره

فحه - فحهازـص ت تا ـص ماره ی فهرـس فحه ـش فحات با اعداد رومی در پایین ـص تی در  گردد.گذاری میی اول متن، ـص فحات بایـس ماره ـص ـش

 سانتیمتر از لبه پائین صفحه کاغذ قرار گیرد. 2وسط و پایین صفحه و به فاصله 

ـشود. توجه ـشود که گذاری میاز باالی کاغذ ـشماره  cm2ی  و ... در باالی ـصفحه ـسمت چپ و به فاـصله 3، 2،  1ـصفحات متن با اعداد   -

 آید.شود، اما به حساب مینمیی صفحه ذکر ی اول هر فصل، شماره بر روی صفحه

ی ـسرتیتر،  ـشماره  ۴ی فـصل، عدد ـشماره  1ـشود که عدد مـشخص می 1-2-۴-1یا  ۴-1هایی مانند  های گوناگون هر فـصل با ـشماره بخش -

ــماره  2عدد   ــل با قلم  1ی تیتر و عدد  ش ــماره و عنوان هر فص ــت. ش ــماره زیر تیتر  اس ــرتیترها با قلم Nazanin 18 Boldش  B، س

Nazanin 16 Bold  14، تیترها با قلم Bold B Nazanin  وزیر تیترها با قلمB Nazanin 13 Bold  .تایپ شود 

 (1. )مثل فصل اول نه فصلی فصل با حروف نوشته شودتوجه: شماره  -

، 1-2، جدول 2ای فصل هگذاری شوند. برای نمونه برای جدولها باید به ترتیب قرار گرفتن در هر فصل شماره ها و جدولتمامی نگاره  -

ها ها و عنوان نگاره ها در باالی آنعنوان جدولشــود.  ذکر میو ...  2-3، جدول  1-3، جدول  3های فصــل و ... برای جدول 2-2جدول  

ود. اگر نگاره   B Nazanin 12 Boldها  با قلم در زیر آن ته ـش ت مرجع آن در زیر نگاره نوـش د، الزم اـس ده باـش ای از مرجعی نقل ـش

 ورده شود.آ

 ترین فاصله به محلی که ذکر شده، آورده شوند.ها تا جایی که ممکن است داخل متن و در نزدیکها و جدولنگاره  -

تای طولی کاغذ تنظیم میجدول - وند، باید طوری قرار گیرند که متن باالی آنهایی که در راـس مت عطف پایانـش ود  ها در ـس نامه واقع ـش

ــتای طولی کاغذ تنظیم می هایی که درو همچنین نگاره  ــوند، باید طوری قرار گیرند که متن پایین آنراس ــمت لبهش نامه ی پایانها در س

 گیرند.نامه قرار میهای طولی به طرف باالی پایانها و نگاره تر، سمت چپ جدولبه عبارت دقیققرار گیرد. 

ل - ماره ه و به ترتیبی که ظاهر میها به طور جداگانها و نگاره ها مانند جدولمعادله ،در هر فـص وند ـش د. )جلوی معادله تنها نگذاری گردـش

هایی که بیش از ( برای حالتشـودمعادله اسـتفاده   یاگر در متن به آن ارجاع داده شـود از کلمه  انجام شـود و  گذاریالزم اسـت شـماره 
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گذاری ـشود. همچنین برای ـساختارهای ها ـشماره ا و جدولهاـستفاده گردد و مانند نگاره  "ـشمای"یک معادله وجود داـشته باـشد از کلمه  

یمیایی به ترتیب ظهور در متن از فـصل اول تا پایان پایان ماره داده میـش یمیاینامه ـش اختار ـش ود. در ـصورتی که به ـس اره  یـش ای در متن اـش

 الزم نیست. دهیشماره  ،نشود

تین بار به کار میه ژمعادل انگلیـسی وا - ی مربوط درج روند به ـصورت زیرنویس )تنها برای یک بار( در ـصفحههای فارـسی که برای نخـس

ــود. )تا جایی که ممکن در متن پایان ــود(. زیرنویسنامه از به کار بردن واژه شـ ــی پرهیز شـ ها زیر یک خط که به های با الفـبای انگلیسـ

ـشوند. )در هر ـصورت الزم ـشود، نوـشته میی پایینی و به طول موردنیاز رـسم میاز لبه cm3قل  ی چپ کاغذ و حدااز لبه cm3ی  فاـصله

ت   یه  cm5/2اـس ود(. زیرنویسحاـش ماره ی پایین صـفحه رعایت ـش ه 2، 1ی ها در هر صـفحه با گذاردن ـش ی در گوـش ی باالی و ... فارـس

وند. زیرنویسآخرین کلمه در متن مـشخص می های مورب )ایتالیک( و زیرنویس  Times New Roman 10م  های انگلیـسی با قلـش

ــی ـبا قلم  ــوـند.  مورب 10Nazaninـفارسـ ـــته شـ خواهیم زیرنویس نـما را در ـجایی ـکه میبرای ایـجاد زیرنویس، مـکان  )ایـتالـیک( نوشـ

ــیر    Restart eachی  گزینه Numberingرا انتخاب و از محل < Reference > FootnoteInsertبگذاریم قرار داده از مسـ

page  را انتخاب و نهایتاً کلیدInsert کنیم.را کلیک می 

گیرد اشــاره شــود. چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی آورده شــود، ی منابعی که مورد اســتفاده قرار میالزم اســت در متن به کلیه -

 منابع و مآخذ ذکر گردد. ای باز شود و مرجع به ترتیب شماره در فهرستبالفاصله پس از پایان جمله کروشه

 ي تنظیم روي جلد، صفحه تأيیديه اعضاء کمیته و صفحه چكیده به زبان انگلیسی نحوه

نامه و بعد از ـصفحات فارـسی و از چپ به راـست به ترتیب روی جلد، ـصفحه ـسفید، ـصفحه تأییدیه اعـضاء کمیته و الزم اـست در آخر پایان

ـسانتیمتر باـشد و  3و از ـسمت راـست، باال و پایین   ۴حاـشیه ـصفحات، از ـسمت چپ   ار گیرد. درـضمننامه به زبان انگلیـسی قرچکیده پایان

 ی پیوستمراجعه شود.حداکثر در یک صفحه تایپ شود به نمونه انگلیسی چکیده  یصفحه

 چند نكته تكمیلی

طر هر بند )پاراگراف( با   - روع می 5/۰اولین ـس بت به کادر اصـلی ـش انتی متر تو رفتگی نـس ود، ـس بجز بند شدروع هر عنوان اصدلی ـش

همین جا فاصـــله خطوط و   را انتخاب نمایید.  Paragraphی  گزینه Home ســـربرگ. برای ایجاد تورفتگی کافی اســـت از  يافرعی

 بل تنظیم است.فاصله های قبل و بعد از هر پاراگراف قا



 

  

 

 

 

 

 

86 

 

 شود.های فرعی از بند کادر اصلی بدون تورفتگی شروع میعنوان  -

ـشود و نقل قول طوالنی )بیش از ـسه ـسطر(، با کادری که از هر دو طرف کادر اـصلی به اندازه هـشت حرف فاـصله داـشته باـشد، تایپ می   -

 شود.موالً به صورت مورب مشخص مینصف فاصله سطرهای معمولی خواهد بود و مع ی سطرهای آن،فاصله

 د.نشومی گذاریمسلسل شماره  به صورتطور جداگانه و ه نامه، هر کدام بها و تصویرها در متن پایانجدول  -

 شوند، صورت پذیرد. های فرعی با دو یا چند عدد صحیح که با خط تیره از هم جدا میگذاری عنوانشود شماره توصیه می  -

 شود.واحد در نظر گرفته می 5/1نویسی جدول تا سطر قبلی و زیرنویسی شکل تا سطر بعدی برابر فاصله باال  -

( و به دنبال آن -های مراحل در اول سطر درج شده، سپس یک خط تیره )جهت نمایش مراحل مختلف یک فرآیند یا آزمایش، شماره   -

 .گرددمتن درج می

 موسسه آموزشی نامه به مديريت نحوه ارائه لوح فشرده و پايان

 ل تصحیحات مورد نیازان نامه پس ازدفاع واعمایح ازپایدانشجوی گرامی ، خواهشمنداست به منظورسهولت درامرثبت ونگهداری صح

 زیراقدام فرمائید.   نسبت به انجام مراحل ذیل به ترتیب توسط استاد راهنما و اعضاء کمیته پایان نامه، الزم است 

 تحويل داده شود  ويک نسخه از پايان نامه به مديريت آموزشی موسسه (cdتحويل لوح فشرده )  -1

   نوع اطالعاتی که بايد برروي لوح فشردهcd)(  ضبط گردد :  لوح فشرده( شامل سه پوشهfolder :باشد) 

 حتی المقدوردریک فایل که شامل: کل پایان نامه همراه با عکسها، جداول، نمودارها وچکیده ها پايان نامهپوشه    الف(
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(  word)وهم بصورت  ورد  ( pdf)   بصورت پی .دی .اف عنوان باامضاء اعضاء کمیته دفاع اسکن شودودرجای خودقرارگیرد.( هم    ) صفحه

) در ضمن شیونامه ي     Pdfپی دي افو    farsitexو براي گروه رياضی به صورت فارسی تكس  هرکدام درفایل جداگانه.   

)صفحه   پژوهشی  و  آموزشی  ي  نامه  آيین  در  نامه  پايان  در     60تدوين  بعد(موجود  سایت        به 

http://farazuast.com می باشد فرم ها و آيین نامهموسسه معاونت آموزشی ) 

 جداگانه.    هایهرکدام درفایل  pdfو  wordبافرمت    چکیده انگلیسی  چکیده فارسی و  فایل است:    ۴( که شاملabstract)  چكیدهپوشه    ب ( 

( نامهفرم ها و آيین  موسسه  معاونت آموزشی    http://farazuast.com                ) الگووراهنمای تنظیم چکیده های موردنظردرسایت

 موجود میباشد. 

 که شامل:فرم ها پوشه ج (          

 پس ازدرج مشخصات دانشجووعنوان پایان نامه فرم مذکور پرینت و به امورپایان نامه ها تحویل گردد. 24فرم شماره -

وازهرکدام یک نســخه  را  از طریق وب ســایت مذکورتهیه وتکمیل نموده مرکز اطالعات و مدارک علمی ايران  فرم   -

 به امورپایان نامه هاتحویل گردد.الگو( طبقپرینت وهمراه باچکیده فارسی وانگلیسی )

همراه با عکس اسـکن شـده دانشـجو تکمیل ودر لوح فشـرده ضـبط و یک نسـخه پرینت و فرم آلبوم فارغ التحصدیالن -

 تحویل امور پایان نامه ها گردد.

نام ، نام خانوادگی ، رشدته تحصدیلی، مقطع  از رنگ روشدن انتخاب و باماييک، مشدخصدات دانشدجوشدامل:    (CDلوح فشدرده)   -2

موجود دروب سددايت فوق   cdبرروي آن  درج شددده باشددد، فرم قاب   و کد رهگیري  عنوان پايان نامه    ،تحصددیلی، تاريخ دفاع

درآن   cd(پس از تكمیل،چاپ وپس ازبرش درداخل قسدمت سدمت راسدت جلد پايان نامه قرارداده شدود و  cdالذکر) فرم قاب 

 قرار گیرد.

 مجوزتكثیروصحافی صادرمیگردد.آموزشی موسسه  پس ازتايید لوح فشرده و پايان نامه ازسوي امورپايان نامه ها و مديريت   -3 

 تحويل دهند.معاونت آموزشی موسسه به    cdعدد  يکبه بعد  30/6/99دانشجويان کارشناسی ارشد از تاريخ   -4 

نسخه ي کتابخانه بايد داراي مهر تأيید تحویل دهند.) موسسه آموزشی  به کتابخانه     cdنسخه پایان نامة صحافی شده به همراه    يک

بدون پایان نامه نیز به مدیر گروه تحویل    cdو یک عدد    cd(، به اساتید راهنما و مشاور هرکدام یک نسخه بدون  باشدموسسه آموزشی  

 دهند. 

 )دانشجویانی که دو استاد راهنما یا دو استاد مشاوردارند یک نسخه اضافه ترصحافی نمایند( 

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

  فنی و مهندسی ) آبی(                           رشته هاي  ه اي(        ادبیات وعلوم انسانی) سورم

 علوم پايه )زرشكی(   کشاورزي) سبز( رشته هاي           

 .و ارائه کدرهگیري الزامی است  IRANDOCثبت پايان نامه در سايت   

) فرم تسويه حساب( و کارت دانشجويی را به   18، فرم شماره   موسسه آموزشی    در ضمن هنگام ارائه پايان نامه و لوح فشرده به

   همراه داشته باشید.
پايان    عطفبه همان تعداد افزايش خواهد داشت.  صورتی که اساتید راهنما و مشاور بیش از يک نفر هستند، تعداد نسخه هادر  

 . شود می  رکوبی زماقبل آخر ي ي زير و پشت جلد مانند صفحه انند نمونه نامه بايد هم
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 ها در نظرگرفته شده است:پايان نامهالزاما رنگهاي زير براي جلد موسسه  بر اساس مصوبه شوراي    -4
         (زرشكی) پايه علوم(                                 رشته هاي سورمه ايعلوم انسانی)  رشته های     

 (آبیمهندسی)و  رشته هاي فنی                                           (سبز کشاورزي )رشته هاي 
 

چاپ و هنگام تحويل لوح فشرده و پايان    بايد   پس ازدرج مشخصات دانشجو و عنوان پايان نامه  24فرم شماره    -5

که دانشجو  پس از تكمیل  در ضمن الزم است    .)فرم مربوطه در سایت موجود است(گردد آموزش تحويل  نامه به کارشناس  

نامه    ،ايران فرم آلبوم فارغ التحصیالن و فرم مرکز اطالعات و مدارک علمی  و چاپ   اين در موقع تحويل پايان 

 .)در امور پايان نامه ها (دهدآموزش مديرتحويل فرمها را نیز 

 

 شیوه نامه ارسال پايان نامه به پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ايران

 

تاریخ   12238/۴389شماره ی    شیوه نامه ی ارسال پایان نامه به مرکز اسناد و مدارک علمی ایران که طبق دستورالعمل شماره ی  براساس

وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری در مورد لزوم امکان دسترسی به پایان نامه ها برای پژوهشگران و عالقه مندان ، اجتناب    2۰/8/86

العات و مدارک  از تکرار مطالعات و تحقیقات انجام یافته و تکمیل پایگاه اطالعاتی پایان نامه های دانشجویی کشور در پژوهشگاه اط

 علمی ایران تنظیم گردیده است، الزم است دانش آموختگان به شرح زیر اقدام الزم را انجام دهند. 

ت ، نمایه ی پایان نامه ی خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی آماده می کند و بخش ورود اطالعات  دانشجو پس از جلسه دفاع اطالعا -1

 دریافت می نماید. گیريشماره ي رهاطالعات را وارد و  http//thesis.irandoc.ac.irپایان نامه در نشانی 

 نمایه پایان نامه را بررسی و تأیید می کند.موسسه کتابخانه ی  -2

با شماره ی ره گیری    ه دانشجو پس از تأیید پایان نامه توسط هیأت داوران ، نسخه ی نهایی) الکترونیکی و چاپی( پایان نامه خود را همرا  -3

 تحویل می دهد. موسسه آموزشی جهت تحویل به مرکز اسناد و مدارک علمی به 

پایگاه اطالعات پایان نامه ، از ورود اطالعات پایان نامه توسط   با وارد کردن کد ره گیری و یا شماره ی دانشجویی به موسسه آموزشی  -۴

 دانشجو اطمینان حاصل می نماید و نسخه ی الکترونیکی پایان نامه را تحویل می گیرد.

به ارسال  ، بر مبنای راهنمای مندرج در سامانه ی الکترونیکی پایگاه اطالعات پایان نامه ، ضمن تأیید اطالعات ، نسبت  موسسه آموزشی    -5

 اطالعات پایان نامه ی دانشجو از طریق سامانه اقدام می نماید. 

پس از اطمینان از ارسال موفق فرم و تأیید محتویات پیوست ، تأییدیه دریافت فرم را از سامانه پرینت می کند و پس  موسسه آموزشی     -6

 از تأیید ) مهر و امضا( ، تحویل دانشجو می دهد.

 تحویل می دهد.سامانه موسسه آموزشی فراز آموزشی جهت ثبت نمره پایان نامه در سیستم ه بخش بلی را  دانشجو رسید تحوی -7
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 فاصله  2

 (  B Nazanin Bold14).........................  عنوان پايان نامه ) وسط چین(

 فاصله  2

 (  B Nazanin Bold14)  به وسیله ي : 

 فاصله  1

 ( B Nazanin Bold12) .................... ) نام دانشجو(

 فاصله  2

 (  B Nazanin Bold14)پايان نامه

 تحصیلی الزم براي اخذ به عنوان بخشی از فعالیتهاي موسسه آموزشی  ارائه شده به  

 (  B Nazanin Bold12درجه کارشناسی ارشد)

 فاصله  2

 (  B Nazanin Bold11در رشته ي : )

 فاصله  1

 ( B Nazanin Bold11) عنوان رشته( )…………

 فاصله  1

 (  B Nazanin 12............................... به تصویب نهایی رسید. )در تاریخ .......................... توسط هیأت داوران زیر بررسی و با درجه 

 فاصله  1

 ( B Nazanin 10استاد راهنما: دکتر ........................ با مرتبه ی علمی ................................ امضا) -1
 

 ( B Nazanin 10........................ با مرتبه ی علمی ................................ امضا): دکتر مشاوراستاد  -2
 
 (  B Nazanin 10: دکتر ........................ با مرتبه ی علمی ................................ امضا)داور داخل گروه استاد  -3
 

 (  B Nazanin 10........................ با مرتبه ی علمی ................................ امضا): دکتر داور خارج گروه استاد  - ۴
 
 ( B Nazanin 10: دکتر ........................ با مرتبه ی علمی ................................ امضا)معاون آموزشی  نام و نام خانوادگی-5

 

  (   B Nazanin Bold 12) 13تیرماه .............. 
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 بسمه تعالی

 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز گچساران فرم اطالعات فارغ التحصیالن 

 آلبوم پايان نامه هاي فارغ التحصیالن   

 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 نام خانوادگی صاحب پايان نامه:                                                نام:

 گرايش:                                                                            رشته:             

 بخش: موسسه :                                                                                     

 مقطع:تاريخ ارائه به تحصیالت تكمیلی:                                               

 تاريخ دفاع میالدي:                                                                 تاريخ دفاع شمسی: 

 

 عنوان فارسی پايان نامه: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

 عنوان انگلیسی پایان نامه: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 نام استاد راهنما: 

 آدرس دقیق و ثابت دانشجو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 :تلفن:                                                                                      کد شهر

 توضیحات: 
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 بسمه تعالی

 مدارک علمی ) مجله چكیده پايان نامه هاي ايران(مرکز اطالعات و 

 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز گچساران فرم اطالعات پايان نامه هاي فارغ التحصیالن 

 

 نام و نام خانوادگی صاحب پايان نامه:                                               مقطع:            

 رشته:                                                                                               گرايش: 

 گروه آموزشی:                                                دانشكده:                                          

 تاريخ دفاع شمسی:                                                                          تاريخ دفاع میالدي: 

 عنوان فارسی پايان نامه: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عنوان انگلیسی پایان نامه: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : نام استاد راهنما

 واژه هایی که بیانگر موضوع پایان نامه است(   )  کلید واژه های پایان نامه

 واژه های فارسی: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واژه های انگلیسی: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تصویر چکیده انگلیسی و فارسی ضمیمه شود 
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 :   انجام دفاع پايان نامه مراحل دياگرام 

 مدير تحصیالت تكمیلی   –رياست موسسه  –مدير گروه   –استاد راهنما   -شرح اقدامات توسط دانشجو  

 

 

مراحل انجام 
دفاع

اقدامات دانشجو

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

روز پیش از برگزاري دفاع30

اقدامات استاد 
راهنما

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

دفاع

اقدامات مدير 
گروه

کنترل وضعیت آموزشی دانشجو از لحاظ ثبت نام، تعداد واحد 
هیأت داوران، همكاري ) گذرانده سنوات مجاز و تهیه اسامی اعضاي 

الزم در تعیین زمان و محل برگزاري دفاعیه و تكمیل و فرستادن فرم
به انضمام تصوير کارنامه براي رياست موسسه

اقدامات رياست 
موسسه

صورت ) درخواست صدور مجوز دفاع از تحصیالت تكمیلی و در 
صدور اين مجوز، ارسال دعوتنامه براي داوران خارجی و داخلی، 

حصیالت ارسال فرم تعیین نماينده تحصیالت تكمیلی به ت( تكمیل 
تكمیلی دانشگاه و درخواست هزينه داور خارجی

اقدامات مدير 
لیتحصیالت تكمی

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

روز پیش از دفاع به تحصیالت تكمیلی 15يادآوري اين فرم بايد )
(رسیده باشد
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 شرح اقدامات توسط موسسه                 -: شرح اقدامات توسط دانشجو    مراحل دانش آموختگیدياگرام 

 

                  مراحل دانش آموختگی                                              

 اقدام توسط دانشجو                                                                           

 
 مراحل دانش آموختگی                                       

 اقدام توسط موسسه                                                                                                                       

 

اعمال تصحیحات و 
توصیه هاي اساتید 
راهنما ، مشاور و 

داوران

تنظیم پايان نامه 
براساس الگوي 

نگارش پايان نامه 
هاي موسسه

تكمیل فرم درخواست
ی مجوز تكثیر و صحاف

در موسسه و ارسال آن 
به تحصیالت تكمیلی 
دانشگاه همراه نسخه 
صحافی نشده پايان 

نامه

اخذ مجوز از 
تحصیالت تكمیلی 

جلد 6دانشگاه و تكثیر 
و صحافی آن بر 

اساس رنگ و الگوي 
تعیین شده

انجام امورات مرکز اسناد 
ه براساس شیوه نامه ي مربوط ب
ه تحويل يک نسخه از پايان نام

به اساتید راهنما، مشاوره مدير 
خه گروه و دفتر موسسه و يک نس

به مديريت تحصیالت تكمیلی 
دانشگاه

تحويل لوح فشرده حاوي 
فايل پايان نامه به دو شكل
Word و PDF به کتابخانه

مرکزي و تحصیالت تكمیلی 
دانشگاه 

ارسال گزارش محرمانه 
جلسه دفاع به مديريت 

تحصیالت تكمیلی
موسسه توسط نماينده 

تحصیالت تكمیلی

ارسال لیست نمره 
پايان نامه توسط 

موسسه به تحصیالت 
تكمیلی جهت تأيید و 

ثبت در سیستم 

تنظیم گزارش دانش 
آموختگی درموسسه و 

طرح در شوراي گروه و 
شوراي آموزشی موسسه و 

ارسال محرمانه آن به

تحصیالت تكمیلی

بررسی گزارش دانش 
آموختگی و پرونده 

دانشجو در

تحصیالت تكمیلی

براي خواهران )صدور گواهی موقت پايان تحصیالت ا 
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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  :السالم  علیه  علی  قال : حدیث 

 

 بِهِ؛ یَتَّسُِع فَإِنَّهُ العِلمِ  وِعاءُ  إِالّ فیهِ جُعِلَ  بِما یَضیقُ  وِعاءٍ کُلُّ

 
 .گرددمی بازتر آن فضای علوم، تحصیل  با که  دانش ظرف  مگر شودمی ترتنگ  خود  محتوای اثر در ظرفی هر فضای

 

 ۵۰۵البالغه،ص  نهج

 

 

 

   با آرزوي توفیق


