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 :1ماده 

 از رافانصمنزله انتخاب واحد به عدم. هستند تحصیلی نیمسال هر در انتخاب واحد به ملزم نامهپایاناز  دفاع از قبل تا دانشجویان تمامی *

 .دشومی تلقی تحصیل

 :2ماده 

 تاهی یاعضا شناسایی منظوربه خود، درسی هایکالس در شرکت با همزمان ارشد کارشناسی مقطع به ورود بدو از دانشجویان الزم است *

یکی از  با هماهنگی ضمن و آورند عملهب را الزم اقدامات ،هاآن انجام دست در پژوهشی هایپروژه و پژوهشی هایفعالیت مسیر و علمی

 (1-تکمیل فرم )پ با را خود پژوهشی فعالیت مسیر )با مرتبه حداقل استادیاری(عنوان استاد راهنما دانشگاه به علمی تاهی یاعضا

 .نمایند مشخص تحصیلی اول سالنیم پایان تا حداکثر

 از اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه صنعتی ارومیه درصد( باید حتماً 05استاد راهنمای اول دانشجو )با اشتراک باالی  -1 تبصره

 د.شوانتخاب 

تواند می )پروپوزال( نامهپایان طرح پیشنهادیاستاد راهنمای دوم و مشاور )در صورت لزوم( با نظر استاد راهنمای اول تا زمان  -2تبصره 

 تعیین شود.

 :3ماده 

 -)س ه سمینار، فرمیمنظور هماهنگی برگزاری جلسه ارا. دانشجو باید بهخواهد بوداستاد راهنمای اول، استاد راهنمای سمینار دانشجو  *

 و فرم را تحویل دهد.نموده تحصیالت تکمیلی را مطلع  ،( را تکمیل کرده و حداقل سه روز قبل از جلسه مذکور1

تواند استاد راهنمای سمینار در موارد خاص، با تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، استادی غیر از استاد راهنمای اول می -1تبصره 

 دانشجو شود.

 ان در محل پانل دانشجویی نصب کند.دانشجوی اطالعجهت  است،برگزاری جلسه سمینار اطالعیه که  (2 -فرم )س باید دانشجو -2تبصره 

سالی است که در آن سمینار انتخاب واحد از پایان نیمپس سال یک نیمه نمره سمینار به تحصیالت تکمیلی یآخرین مهلت ارا -3تبصره 

 در هر حال نمره سمینار بایستی قبل از صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع دانشجو در تحصیالت تکمیلی ثبت شده باشد. شده است.

 :4ماده 

 از پس را "نامهطرح پیشنهادی پایان" و مشخص را خود نامهپایان موضوع سال سوم تحصیلیقبل از شروع نیم است موظف دانشجو* 

 ارسال نماید. تکمیلی تحصیالت شورایبه  تصویب جهت ،مربوطه گروه آموزشی در تصویب

 :5ماده 

 ییدات از پس و نمودهو تایپ  تکمیلبا نظر استاد راهنما  را( 2 -فرم )پ ،"نامهطرح پیشنهادی پایان" هیارا منظوربه است موظف دانشجو* 

 نماید. رسالا مدیر گروه به مشاورو  راهنماان استاد

 :6 ماده

تحویل به  جهت( و اخذ رسید توسط دانشجو irandoc) هانامهدر پایگاه ثبت اطالعات پایان "نامهطرح پیشنهادی پایان"ثبت اطالعات  *

منظور اطمینان از عدم تکراری بودن موضوع به در ضمن،، الزامی است. "نامهطرح پیشنهادی پایان"ضمیمه کردن به  و مدیریت گروه

ثبت  ها درخواست خود رانامه و کلید واژهو با درج عنوان پایان pishineh.irandoc.ac.ir، دانشجو باید با مراجعه به سایت نامهپایان

 د.کن "نامهطرح پیشنهادی پایان"ضمیمه  در شورای گروه، "نامهطرح پیشنهادی پایان"قبل از تصویب  نماید و نتیجه استعالم را

 :7ماده 

 یالتتحص شورای بهنهایی  تصویب جهت همربوط آموزشی گروهشورای  در تصویب و اصالح بررسی، از پس "نامهپایانطرح پیشنهادی "* 

 .دکنمیپیدا  قطعیتدانشگاه  تکمیلی تحصیالت شورای ییدات از پس دانشجو نامهپایان موضوع. دشومی ارسالدانشگاه  تکمیلی
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 :8ماده 

 (3 -نامه خود را با تکمیل فرم )پهای بعدی، دانشجو موظف است گزارش پیشرفت کار پایانسالدر نیم نامهمنظور تمدید واحد پایانبه *

 ه دهد.یبه حوزه تحصیالت تکمیلی ارابار هر سه ماه بار یک ،باشدگروه رسیده  که به تایید استاد راهنما و مدیر

 :9ماده 

 .نامه(نامه تدوین پایان)شیوهطرف تحصیالت تکمیلی دانشگاه باشد بایستی بر اساس قالب اعالم شده از  نامهتدوین پایان *

 :11ماده 

 د.باشمی دانشگاه در شورای تحصیالت تکمیلی "نامهطرح پیشنهادی پایان"ماه پس از تصویب  6نامه، حداقل مدت مجاز دفاع از پایان *

 :11ماده 

باشد، نیز می که حاوی لیست دروس گذرانده را (4 -پ فرم) نامهتقاضای دفاع از پایان فرمباید  دفاع جلسه از قبل روز 15 حداقل دانشجو* 

به  مراتب و نموده را نیز معرفی )با مرتبه حداقل استادیار( خارجی و داخلی پیشنهادی داوران پس از تایید، راهنما استادو تکمیل نموده 

، گروه رمدی یهیدیو تا استاد راهنما یپیشنهادداوران  پس از بررسیمدیر تحصیالت تکمیلی . برسد مربوطهآموزشی  گروه مدیر تایید

رای جلسه ر حسن اجنظارت ببرگزاری و ول ومس کهالت تکمیلی نماینده تحصی د.نماینسبت به معرفی اساتید داور جلسه دفاعیه اقدام می

است ترجیحاً از اعضای هیات علمی گروه ه شده توسط دانشجو به حوزه تحصیالت تکمیلی یدفاعیه و تحویل مدارک و مستندات ارا

 .شودآموزشی مربوطه و با پیشنهاد مدیر گروه و تایید مدیر تحصیالت تکمیلی معرفی می

 :12ماده

فرم ق با مطابتعیین زمان برگزاری جلسه دفاعیه  منظوربهدانشجو باید  ،و نماینده تحصیالت تکمیلی اساتید داورمشخص شدن * پس از 

ده ش( تکمیل  0-فرم )پ و ها رساندهرا به تایید آن ترکی، زمان مشبه اعضای هیات داوراننامه پایان یک نسخه کپیبا تحویل ( 0 -)پ

 .تحویل دهدبه کارشناس تحصیالت تکمیلی  را

 :13ماده 

 از د رارسیده باشمعاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تایید  که به نامهاری جلسه دفاعیه پایاندانشجو باید نامه اعالم زمان و مکان برگز *

 تحویل دهد.  زیر افرادهر یک از به تحویل گرفته و یک نسخه کپی از آن را کارشناس تحصیالت تکمیلی 

 مدیر تحصیالت تکمیلی -1

 مدیر امور آموزشی دانشگاه -2

 استاد راهنمای اول  -3

 دوم )درصورت وجود( استاد راهنمای -4

 )در صورت وجود( استاد مشاور -0

 داوران -6

 نماینده تحصیالت تکمیلی -7

 :14ماده 

و پس از تایید کارشناس  ( را تکمیل کرده6-)پ نامهدفاع از پایان فرم اطالعیه ،دانشجو باید حداقل سه روز قبل از برگزاری جلسه دفاعیه *

 کند.نصب  های دانشجوییدر پانل تحصیالت تکمیلی،

 :15ماده 

 .کندپیدا می* جلسه دفاع با حضور استاد راهنمای اول و یکی از داوران و نماینده تحصیالت تکمیلی رسمیت 

ت داوران و موافقت استاد راهنمای اول ات داوران از دانشجو با پیشنهاد حداقل یک نفر از اعضای هیابخش پرسش و پاسخ هی -1تبصره 

 شود.غیر علنی برگزار  صورتتواند بهدانشجو می
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 :16ماده 

استثنای ت داوران )بهامیانگین نمرات اعالم شده توسط اعضای هیمحاسبه با  دفاع جلسه درنمره(  99/11دانشجو )از  نامهپایان یابیارزش* 

جدول زیر با مطابق  یو کنفرانسپژوهشی -علمیه مقاالت یارانمره مربوط به  51/1 مابقی .شودانجام می نماینده تحصیالت تکمیلی(

ورت، موضوع در این ص برسد.دانشگاه به تایید مدیر امور پژوهشی و مدیر تحصیالت تکمیلی قبل از برگزاری جلسه دفاع باشد که باید می

 د.شوبه نمره میانگین محاسبه شده، اضافه می 51/1نمره کسب شده از مابقی و  مطرحمیلی در جلسه دفاع نماینده تحصیالت تکتوسط 

 :17ماده 

 :استشرح جدول زیر نامه بهنمره پایان 51/1* نحوه ارزشیابی 

نامه و زیر نظر استاد راهنما باشد. استاد راهنما باید به نام دانشگاه صنعتی ارومیه بوده و مستخرج از پایان بایدمستخرجات  یتمام -1تبصره 

 ول مکاتبات مقاله باشد.ومس

 گیرد.ه شوند امتیازی تعلق نمییاز تاریخ جلسه دفاع ارابه مقاالتی که بعد  -2تبصره 

 توضیحات حداکثر امتیاز شاخص های ارزیابی ردیف

1 
-نامه )مقاله علمیمقاالت مستخرج از پایان

 معتبر( ISIپژوهشی یا 
51/1 

نامه اخذ پذیرش و یا چاپ مقاله باید به 

 .تایید مدیر امور پژوهشی دانشگاه برسد

 نام فردیگواهی پذیرش و ثبت 01/5 یکنفرانس تمقاال 2

 .شدنامه بامرتبط با موضوع تحقیقاتی پایان 51/1 مشارکت در تالیف کتاب یا فصلی از یک کتاب 3

 اختراع ثبت شده 4
 .ها رسیده باشدبه تایید سازمان پژوهش 51/1

 .به تایید سازمان ثبت اسناد رسیده باشد 01/5

 باشد.نمره می 51/1حداکثر امتیاز دانشجو از موارد جدول فوق 

 

 :18ماده 

اعمال کرده و مراحل زیر را تا تسویه حساب  نامه خود را زیر نظر استاد راهنمادانشجو باید اصالحات پیشنهادی هیات داوران در مورد پایان *

 کامل با دانشگاه پیگیری نماید:

نامه ایاننسخ صحافی شده پچهارم )وجود این فرم در صفحه نامه از کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشگاه دریافت فرم تاییدیه پایان -1

 الزامی است(

 دهد. تحویل( را تکمیل نموده و به کارشناس تحصیالت تکمیلی 12 -( و )پ11 -)پ ،(15 -)پ هایدانشجو باید فرم -2

ثبت نماید و از صفحه مربوط به درج اطالعات و کد رهگیری  irandoc نامه خود را در سایتدانشجو باید اطالعات نهایی پایان -3

مراحل تسویه حساب پذیرفته نخواهد  صورت هیچ یک ازدر غیر این د.دهپرینت گرفته و تحویل کارشناس تحصیالت تکمیلی 

 شد.

 و مدیر و مدیر گروه مربوطه ما( از کارشناس تحصیالت تکمیلی و تایید آن توسط استاد راهن1 -دریافت فرم تطبیق کارنامه )ت -4

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه

نامه صحافی شده نسخه از پایان 2( و تکمیل آن )دانشجو باید 2 -های مختلف دانشگاه )تدریافت فرم تسویه حساب با قسمت -0

 همراهبه (12 -حاوی فایل فرم تکمیل شده )پ دیگرینامه و پایان pdfو  wordحاوی فایل ، یکی تنها CD دو عدد همراهبهرا 

 تحصیالت تکمیلی دهد.(حوزه تحویل  ،نامهپایان pdfو  wordفایل 

( صادر شده و پس از تایید 3 -التحصیلی )تفرم تاییدیه فارغ ،( به تحصیالت تکمیلی2 -پس از تحویل فرم تکمیل شده )ت -6

 دانشجو صادر خواهد شد.برای گواهی موقت پایان دوره کارشناسی ارشد  معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه،

 .است نامهپایان از دفاع تاریخ دانشجو، التحصیلیفارغ تاریخ* 
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 : 19ماده 

 ییدات اب ،(تحصیل مدت افزایش ضرورت بر مبنی کافیدر صورت ارایه دالیل ) راهنما استاد پیشنهاد به بنا دانشجو تحصیل مدت طول *

 تکمیل شود. (3 -و )پ (1 -د) هایفرماست که باید  افزایش قابل سالنیم یک برای فقط تکمیلی تحصیالت شورای و مربوطه گروه

 :21اده م

پس ل ششم ساسال پنجم با تشخیص شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواهد بود ولی تمدید سنوات برای نیم* مجوز تمدید سنوات نیم

 .، باید در کمیسیون موارد خاص دانشگاه مطرح شوددر سامانه کمیسیون موارد خاص وزارت علوم توسط دانشجودرخواست تمدید از ثبت 

 :21ماده 

. دکن استفاده تحصیلی مرخصی از سالنیم یک برای حداکثردر صورت موافقت دانشگاه،  تواندمی ارشد کارشناسی دوره دانشجوی* 

 وضعیت هب توجه با موافقت این. دشو کسب الزم موافقت و ارایه دانشگاه به موردنظر سالنیم نامثبت شروع از قبل باید مرخصی درخواست

 .باشد تهداش دانشجو التحصیلیفارغ و تحصیل روند در ایوقفه نباید تحصیلی مرخصی صورت هر در .گیردمی صورت دانشجو تحصیلی

 .دشومی محسوب دانشجو تحصیلی سنوات جزو تحصیلی مرخصی مدت

 تتحصیال شورای ییدات مورد که الزم ادله هیارا صورت در و شود انجام مقرر موعد از بعد انتخاب واحد برای دانشجو تقاضای کهصورتی در* 

 .شد خواهد محسوب تحصیلی مرخصی دانشجو برایسال نیم آن باشد، تکمیلی

 کمیلیت تحصیالت به ،انصراف بر مبنی را خود درخواست باید صورت این در. نماید انصراف اعالم تحصیل از دلیل هر به تواندمی دانشجو* 

 .نمایدمی اقدام انصراف گواهی صدور به نسبت دانشگاه نگیرد، پس را خود درخواست ماه یک از بعد چهنچنا. دده تحویل دانشگاه

 .نماید عمل ،است داده که تعهداتی به است موظف اخراجی یا انصرافی دانشجوی* 

 :22ماده 

 سابح تسویه مراحل انجام به منوط نامهپایان از دفاع اعالم یا و تحصیل از فراغت بر مبنی گواهی گونه هر دریافت ،نامهپایان دفاع از پس* 

 .باشدمی کامل

___________________________________________________________________________ 
 

ماده تصویب شد و  22با  22/2/94دستورالعمل اجرایی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ارومیه در جلسه تحصیالت تکمیلی مورخ 

 باشد.به بعد الزم االجرا می 93-94تحصیلی برای دانشجویان ورودی سال


