
 

 مراحل انجام پایان نامه
 جهت کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد 

.ارائھ عنوان پایان نامھ تا پایان ترم دوم جھت تصویب-١  

نخواھد و پایان نامھ در ترم سوم  واحد پروژه تحقیقاتیتصویب آن ، دانشجو مجاز بھ اخذ  و پایان نامھ در صورت عدم ارائھ عنوان:  تبصره

  .بود

.  پروپوزال تحقیقاتی خود را ارائھ نماید، تا پایان ترم سوم دانشجو موظف است ،  پایان نامھ تصویب عنوانپس از  -٢  

مجاز نشده باشند، بالطبع در ترم چھارم   ٢و  ١دانشجویانی کھ موفق بھ ارائھ عنوان پایان نامھ و یا پروپوزال خود براساس بند :  تبصره

دانشجوی اخراجی تلقی شده و جھت تعیین تکلیف بھ  لذا بھ علت عدم انتخاب واحد،.تحقیقاتی نمی باشند واحد پایان نامھ و پروژهبھ اخذ 
  .دنمعرفی می گرددانشگاه اداره کل آموزش 

روز نسبت بھ انجام اصالحات مورد  ٣٠پس از ارائھ پروپوزال تحقیقاتی و کسب نظر داوران ، دانشجو موظف است حداکثر ظرف مدت  -٣
.اقدام نموده و پروپوزال اصالح شده را ارائھ نمایدنظر   

. نمره از نمره پایان نامھ دانشجو کسر خواھد گردید ۵/٠، بھ ازای ھر ماه دیرکرد، ٣در صورت تاخیر در انجام بند :  تبصره  

اخذ نموده است در جلسھ ای با  در ترم دومپروپوزال اصالح شده خود را در قالب واحد سمینار کھ ، در ترم چھارم  دانشجو موظف است -۴
. ارائھ کرده و از طرح خود دفاع نماید ،حضور استاد راھنما و داوران طرح  

ماه یکبار  در  ٣،ھر  گیریپروپوزال ، در مرحلھ اجرا و نمونھ  نھایی دانشجو موظف است پس از برگزاری جلسھ سمینار و تصویب -۵
در روند وران ، گزارش پیشرفت کار پروژه خود را ارائھ نموده و نظرات اصالحی را اخذ و جلسھ ای با حضور استاد راھنما ، مشاور و دا

.اجرا ، اعمال نماید  

بدیھی . برساند اتماماجرا و نتیجھ گیری پایان نامھ خود را بھ ) جمعا در مدت یکسال ( ماھھ ٣ گزارش ۴ھر دانشجو باید در طی : تبصره

بنابراین  حداکثر زمان پیش  .نمره از نمره پایان نامھ کسر خواھد شد  ۵/٠ماھھ ،  ٣از گزارش ھای است در صورت تاخیر در ارائھ ھریک 
. خواھد بود ۶تا پایان ترم  ،  بینی شده برای انجام و اتمام یک پایان نامھ  

مقالھ استخراج شده از پایان نامھ بھ زبان انگلیسی در یکی از ) Accept( شرط دفاع از پایان نامھ و فارغ التحصیلی دانشجو ، پذیرش -۶
  .می باشد Scopusیا  ISIنمایھ شده در پایگاه مجالت 

õõõ  قابل اجرا می باشد  ٩۵ - ٩۶این مصوبھ از نیمسال اول سال تحصیلی .  

õõõ کلیھ دانشجویانی کھ تاکنون از پروپوزال خود دفاع نکرده اند مشمول این مصوبھ خواھند بود.  


