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مدرييت ژپوهش و ارتباط با صنعت
تهيه کننده :دکتر رپوزي عبادي

وريايش دوم – تير 4931

دستورالعمل پژوهشي تحصيالت تکميلي
 )1موارد کاربرد
دانشجويان تحصيالت تکميلي موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين (صدرا) الزم است مطابق اين دستورالعمل و فرمهاي تکميلي عمل
نموده و مراحل ذکر شده در آن را به دقت مطالعه نمايند .بديهي است براي فارغ التحصيلي بايد تمام فرمها و مفاد اين دستورالعمل در
پرونده دانشجو ثبت گرديده باشد.
تبصره :موارد خارج از بندهاي زير بايد با نامه نگاري به کارشناس تحصيالت تکميلي و پس از طرح در جلسه تحصيالت تکميلي تصميم
گيري گردند.

 )2انتخاب استاد راهنما
 -1دانشجو حداکثر تا قبل از  11اسفند در نيمسال دوم تحصيلي (يا  11مهر براي دانشجويان ورودي نيمسال دوم) بايد استاد و يا اساتيد
راهنماي خود را با تکميل فرم « 1فرم تعيين استاد راهنما و انتخاب موضوع سمينار کارشناسي ارشد» مشخص نمايد .توصيه مي گردد
که دانشجويان با توجه به عالقه مندي خود و زمينه تحقيقاتي اساتيد موسسه نسبت به اين موضوع اقدام نمايند و بهتر است که
هماهنگي اوليه در مورد زمينه تحقيق خود در سمينار و پايان نامه را نيز با استاد راهنما بعمل آورد.

 )3طرح کلي دوره
 -1دانشجويان بايد با توجه به سرفصل ارائه شده توسط وزارت علوم ،امکانات موسسه و تخصص اساتيد نسبت به انتخاب واحد و اتمام
دروس نظري خود حداکثر در دو ترم اقدام نمايند.
تبصره :عدم ثبت نام دانشجو در هر ترم به منزله انصراف از تحصيل تلقي مي گردد و با توجه به وقفه بوجود آمده در تحصيل ،دانشجو
از ادامه تحصيل محروم ميگردد.
 -2در ابتداي ترم دوم و در فاصله بين  1تا  11اسفند ماه ،دانشجويان بايد موضوع سمينار را مشخص نموده و زير نظر استاد راهنماي خود
نسبت به گردآوري مطالب و تهيه گزارش سمينار اقدام نمايند .دانشجويان بايد واحد سمينار را در تابستان همان سال تحصيلي اخذ
نمايند .دفاع سمينارها براي کلي ه دانشجويان طبق برنامه زمان بندي ارائه شده توسط استاد روش تحقيق در اواخر مرداد ماه برگزار مي
گردد .دانشجوياني که اجازه دفاع از سمينار را نداشته باشند بايد در ترم بعدي واحد سمينار را تمديد نمايند و در تاريخ بعدي دفاع
سمينار که توسط استاد روش تحقيق اعالم مي گردد موضوع سمينار را ارائه نمايند .تاريخهاي بعدي هفته آخر آبان ،هفته آخر بهمن
و هفته آخر ارديبهشت مي باشند.
تبصره :در صورتيکه واحدهايي از دروس دانشجويان از ترمهاي قبلي باقيمانده باشد ،آن واحدها نيز همراه با درس سمينار در ترم سوم
ثبت نام خواهند گرديد.
تبصره :دانشجويان بايد هنگام انتخاب استاد راهنما به ظرفيت اساتيد در هر دوره توجه داشته باشند .اين ظرفيت در حال حاضر بصورت
متوسط برابر با  5دانشجو از هر ورودي ( 7دانشجو در صورتيکه استاد راهنما مشترک باشد) مي باشد .اساتيد راهنما نيز در هنگام
امضاي فرم  1به ظرفيت خود در آن دوره توجه داشته باشند.
تبصره :در صورتيکه دانشجو موفق به دفاع از موضوع سمينار تا تاريخهاي ذکر شده نگردد بايد در ترم بعدي درس سمينار را مجددا
اخذ نمايد.
 -3پس از اتمام دروس و ارائه سمينار و تاييد استاد راهنما ،دانشجو بايد با هماهنگي استاد راهنماي خود نسبت به انتخاب موضوع پايان
نامه حداکثر تا  15مهر ماه و انجام تحقيق مبادرت نموده و پس از اتمام پايان نامه نسبت به دفاع از موضوع تحقيق خود اقدام نمايد.
بديهي است در ترمهاي آتي دانشجو فقط واحد پايان نامه را اخذ مي نمايد.

 )4درس روش تحقيق
 -1دانشجويان بايد در ترم اول در درس روش تحقيق شرکت نمايند .براي اخذ سمينار در ترم هاي بعدي ،دانشجويان بايد درس روش
تحقيق را با موفقيت بگذرانند .نمره اين درس بصورت  31درصد از نمره درس سمينار در نظر گرفته مي شود.

 )5سمينار
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براي اخذ سمينار ،بايد در ترم تابستان از طريق سيستم انتخاب واحد دانشگاه (مشابه ساير دروس) اقدام گردد.
دانشجو با هماهنگي با استاد راهنما ،موضوع سمينار را انتخاب نموده ،فرم « 1فرم تعيين استاد راهنما و انتخاب موضوع سمينار
کارشناسي ارشد» را تکميل و امضا نموده و پس از اخذ امضاي استاد راهنما به کارشناس تحصيالت تکميلي تحويل مينمايد .کارشناس
تحصيالت تکميلي نيز پس از اخذ امضاي مدير گروه ،اين فرم را در پرونده دانشجو نگهداري مي کند و رونوشت آن را به استاد راهنما
و دانشجو تحويل مينمايد.
توجه :توصيه مي گردد که موضوعات سمينار و پايان نامه در يک راستا باشند تا ضمن تمرکز بيشتر بر روي يک موضوع ،مطالب
گردآوري شده در سمينار منطبق بر اهداف پژوهشي مورد نظر در پايان نامه باشد.
تبصره :تغيير موضوع سمينار (فرم  )b-1فقط در موارد استثنايي و در صورت تاييد استاد راهنما ،ارائه منظم فرم « 2گزارشهاي
پيشرفت سمينار کارشناسي ارشد» و تصويب در شوراي تحصيالت تکميلي موسسه امکان پذير است .دانشجو مسئوليت اضافه سنوات
ناشي از افزايش زمان تحصيل ،مشکالت خدمت سربازي و ساير موارد مرتبط را نيز بايد بپذيرد.
دانشجو بايد هر ماه گزارشي از روند پيشرفت سمينار را طي فرم  2به استاد راهنما تحويل دهد .استاد راهنما نيز با تکميل اين فرم ،آن
را براي بايگاني به کارشناس تحصيالت تکميلي ارسال مي نمايد .کارشناس تحصيالت تکميلي تا زمان ارائه سمينار و تصويب موضوع
پايان نامه ،اين فرمها را در پرونده دانشجو نگهداري مي نمايد.
گزارش سمينار بايد بصورت مجلد گالينگور با زمينه سورمه اي و مطابق «دستورالعمل و راهنماي نگارش سمينار و پايان نامه» تهيه
گردد .اين دستورالعمل در بخش « کتابخانه ،مرکز رايانه و انتشارات» از سايت موسسه قابل دانلود مي باشد
).(http://sadra.ac.ir/ShowContentMenu.php?ID=165&page=32
گزارش سمينار به همراه نسخه  pdfگزارش به همراه تمامي مراجع مورد استفاده پس از تهيه به تاييد استاد راهنما رسيده و در دو
نسخه به همراه فرم  3مربوطه به « فرم نمره سمينار کارشناسي ارشد» به کارشناس تحصيالت تکميلي تحويل مينمايد .نمره مربوط
به درس روش تحقيق نيز در انتهاي اين فرم ثبت گرديده و به آموزش ارسال مي گردد 71 .درصد از نمره درس سمينار در اختيار
استاد راهنما و  31درصد نيز در اختيار استاد روش تحقيق ميباشد .يک نسخه از اين گزارش به کتابخانه مرکزي دانشگاه ارسال
ميگردد و نسخه دوم نيز به استاد راهنما تحويل ميگردد .نسخه اي از فايل  wordسمينار به همراه مراجع و نرم افزارهاي مورد
استفاده تحويل استاد راهنما مي گردند.
پس از ثبت نمره در سيستم آموزش ،دانشجو مي تواند در ترم آتي نسبت به انتخاب و شروع واحد پايان نامه اقدام نمايد.

 )6پايان نامه
 -1پس از اتمام درس سمينار ،دانشجو اقدام به انتخاب واحد پايان نامه در ترم بعد خواهد نمود .در ترمهاي آتي تا اتمام تحصيالت نيز
فقط بعنوان واحد پايان نامه ثبت نام مي نمايد.
تبصره :الزم است دانشجو با هماهنگي استاد راهنما برنامه ريزي دقيقي داشته باشد تا از افزايش ناخواسته سنوات و مشکالت آموزشي
مرتبط جلوگيري بعمل آيد .الزم به ذکر است که در حال حاضر دانشجويان تا  4ترم امکان ادامه تحصيل دارند .مجوز ترم  5با نظر
مساعد استاد راهنما و به شرط ارائه گزارشهاي پيشرفت پايان نامه کارشناسي ارشد و تصويب مدير گروه براي دانشجويان در نظر گرفته
مي شود .مجوز ترم  6منوط به تصويب در شوراي تحصيالت تکميلي (با اخذ نظرات استاد راهنما ،گزارشهاي دورهاي پيشرفت پايان
نامه و بررسي وضعيت علمي دانشجو) به دانشجويان مي تواند ارائه مي گردد .براي سنوات باالتر ضمن مشخص نمودن وضعيت نظام
وظيفه بايد مجوز ادامه تحصيل از کميسيون موارد خاص استاني اخذ گردد .ضمن اينکه براي دانشجوياني که در ترم  6يا باالتر ثبت
نام نمايند ،دفاع پايان نامه با حضور دو داور داخلي و يک داور خارجي انجام خ واهد شد و جريمه هاي احتمالي نيز ممکن است بابت
تاخيرات در نظر گرفته شود.
تبصره :حداقل معدل دانشجو براي اخذ پايان نامه  14ميباشد .در غير اينصورت بايد با اخذ واحدهاي اضافي نسبت به جبران معدل
خود اقدام نمايد تا در ترمهاي آتي امکان اخذ پايان نامه را داشته باشد.
تبصره :دانشجويان تحصيالت تکميلي بدون گذراندن کليه دروس مطابق چارت وزارت علوم امکان اخذ پايان نامه را ندارند.

 -2دانشجو با هماهنگي با استاد راهنما ،موضوع پايان نامه را حداکثر تا  15مهر ماه هر سال تحصيلي انتخاب نموده ،فرم « 4پيشنهاد پايان
نامه کارشناسي ارشد» را تکميل و پس از اخذ امضاي استاد (يا اساتيد) راهنما و مشاور (در صورت نياز) به کارشناس گروه براي طرح
در اولين جلسه آتي گروه مطرح نمايد .مدير گروه نيز موضوع پيشنهاد پايان نامه را در اولين جلسه گروه مطرح و در صورتجلسه درج
مي نمايد .کارشناس تحصيالت تکميلي پس از تاييد پيشنهاد پايان نامه در جلسه گروه و پس از اخذ امضاي مدير گروه ،اين فرم را در
پرونده دانشجو نگهداري مي نمايد .سپس با توجه به صورتجلسه فوق ،کارشناس تحصيالت تکميلي نامه ابالغ شروع دوره پژوهش را
براي استاد راهنما و رونوشت آنرا به دانشجو (طي فرم  )a-5براي شروع دوره پژوهش ابالغ مي نمايد .ضمنا در صورتيکه استاد مشاور
معرفي شده باشد ،نامه دعوت به همکاري استاد مشاور پاياننامه طي فرم  b-5تهيه و به همراه يک نسخه از «دستورالعمل پژوهشي
تحصيالت تکميلي» توسط دانشجو به استاد مشاور تحويل مي گردد .استاد مشاور نيز رونوشت نامه را بعنوان رسيد دريافت نامه امضا
مي نمايد .رونوشت اين نامه بايد به کارشناس تحصيالت تکميلي تحويل گردد تا به همراه فرم «پيشنهاد پايان نامه کارشناسي ارشد»
در پرونده دانشجو نگهداري گردد.
تبصره :موضوع پايان نامه بايد متناسب با تخصص استاد راهنما باشد و با نظر استاد راهنما و در مقياس بين المللي و با توجه به تحقيقات
روز دنيا انتخاب گردد .در صورتيکه موضوع پايان نامه بين رشته اي و يا نياز به تخصص هاي مختلف داشته باشد دانشجو مي تواند استاد
راهنماي دوم يا مشاور داشته باشد.
تبصره :ت وصيه مي شود حدود يک سال براي انجام پايان نامه در نظر گرفته شود .در هر صورت ،حداقل بايد  6ماه فاصله بين زمان تصويب
موضوع پايان نامه و تاريخ دفاع پايان نامه در نظر گرفته شود.
توجه :کارشناس تحصيالت تکميلي ليستي از دانشجوياني که واحدهاي سمينار و پايان نامه را اخذ نموده اند به همراه موضوع ،اساتيد راهنما
و مشاور و زمان شروع و اتمام پايان نامه ها را تهيه نموده و در سايت دانشکده قرار مي دهد .ضمنا چکيده فارسي و انگليسي پايان نامه بايد
در سايت دانشکده قرار گيرد که بيانگر نوع تحقيقات انجام شده در آن دانشکده ميباشد.
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دانشجو بايد در پايان نامه ،به موضوع اصلي مورد بررسي پرداخته و نگاهي اجمالي به ادبيات موضوع داشته باشد .توصيه ميگردد پايان
نامه حاوي اطالعات مورد نياز بوده و از ارائه اطالعات عمومي و يا غيرمرتبط و يا تکراري پرهيز گردد.
دانشجو بايد فرم « 6گزارش پيشرفت پاياننامه کارشناسي ارشد» را هر سه ماه يکبار تکميل نموده و به استاد راهنما تحويل دهد .اين
فرم پس از تاييد استاد راهنما به کارشناس تحصيالت تکميلي براي درج در پرونده دانشجو ارسال ميگردد.
تبصره :عدم ارائه منظم «گزارش پيشرفت پاياننامه کارشناسي ارشد» منجر به عدم امکان دانشجو براي ثبت نام در ترمهاي آتي خواهد
شد و مشمول کسر نمره در زمان دفاع از پايان نامه ميگردد.
پايان نامه بايد به زبان فارسي تهيه گردد ولي در صورت تمايل دانشجويان ،امکان تهيه آن به زبان انگليسي به شرط تصويب در شوراي
تحصيالت تکميلي موسسه وجود خواهد داشت.
گزارش پايان نامه بايد بصورت مجلد گالينگور با زمينه قهوه اي و مطابق «دستورالعمل و راهنماي نگارش سمينار و پايان نامه» تهيه
گردد .اين دستورالعمل در بخش « کتابخانه ،مرکز رايانه و انتشارات» از سايت موسسه قابل دانلود مي باشد
).(http://sadra.ac.ir/ShowContentMenu.php?ID=165&page=32
گزارش پايان نامه پس از تهيه به تاييد استاد راهنما رسيده و دانشجو نامه با فرم  7مربوط به «آمادگي براي برگزاري جلسه دفاعيه
پايان نامه» را تکميل نموده و پس از اخذ امضاي استاد راهنما به کارشناس تحصيالت تکميلي تحويل ميدهد .اين فرم سپس به مدير
تحصيالت تکميلي ارسال گرديده و پس از تاييد ايشان و مدير گروه ،هماهنگي هاي الزم براي برگزاري جلسه دفاعيه بعمل خواهد آمد.
فرم  7بايد  3هفته قبل از تاريخ دفاع به تحصيالت تکميلي موسسه ارسال گردد .پس از اخذ تاييديه هاي آموزشي ،دانشجو بايد 2
هفته قبل از تاريخ دفاع با مدير گروه براي تعيين اساتيد ممتحن داخلي و خارجي هماهنگي هاي الزم را بعمل آورد .سپس حداکثر تا
 1هفته قبل از تاريخ دفاع از پايان نامه ،نامه مربوط به دعوتنامه اساتيد ممتحن و نماينده تحصيالت تکميلي موسسه (مطابق فرمهاي
 a – 8و  )bرا از کارشناس تحصيالت تکميلي دريافت نموده و به همراه يک نسخه از پايان نامه براي مطالعه و داوري تحويل اساتيد
ممتحن داخلي و خارجي نمايد و پس از دريافت امضاهاي مربوطه ،فرم « 9هماهنگي براي برگزاري جلسه دفاعيه پايان نامه کارشناسي
ارشد» را تکميل نموده و تحويل کارشناس تحصيالت تکميلي نمايد .کارشناس تحصيالت تکميلي نيز پس از اخذ موافقت مدير

تحصيالت تکميلي ،مقدمات برگزاري جلسه دفاعيه را فراهم مي نمايد .در اين خصوص بايد دانشجو پيگيري هاي الزم در ارتباط با
وضعيت اتاق برگزاري جلسه و دستگاههاي مورد نياز اعم از کامپيوتر ،ويديو پروژکتور و ساير موارد مورد نياز را به انجام رساند.
تبصره :الزم است دانشجويان يک نسخه از مقاالت ارائه شده به همراه گواهي پذيرش يا چاپ مقاله در کنفرانسهاي داخلي يا بين المللي،
مجالت علمي پژوهشي و مجالت با نمايه  ISIرا در جلسه دفاعيه تحويل نماينده تحصيالت تکميلي دهند تا در نمره نهايي تاثير داده
شود .ارسال مقاله بدون گواهي پذيرش اصل مقاله (و نه گواهي پذيرش چکيده) قابل قبول نميباشد .لذا دانشجويان الزم است در
خصوص برنامه زمان بندي دفاع پايان نامه دقت الزم را داشته باشند.
تبصره :داوران محترم براي پايان نامه هايي که ضوابط آموزشي را بصورت صحيح رعايت نموده و بدون تاخير دفاع نموده باشند امتيازات
خاصي در جلسه دفاعيه در نظر مي گيرند .ضمن اينکه ممکن است بابت تاخيرات ،جريمه هايي نيز شامل دانشجويان گردد.
تبصره :در صورتيکه الزم باشد عنوان مناسب تري براي پايان نامه در نظر گرفته شود ،در صورت تصويب در جلسه دفاعيه (به شرط
تناسب کار انجام شده با موارد مندرج در فرم  ) 4مي تواند توسط هيات داوران بررسي و در فرم  a-13و  bاصالحات مورد نياز اعمال
گردد.
 -7دانشجو همزمان با ارائه فرم  ،9تاريخ دفاع از پايان نامه به همراه موضوع و اطالعات مورد نياز را مطابق فرم « 11آگهي دفاع کارشناسي
ارشد» را آماده نموده و تحويل کارشناس تحصيالت تکميلي مي نمايد تا در سايت موسسه و تابلوي اعالنات گروه مربوطه اطالع رساني
گردد .در اين خصوص توصيه مي گردد که اين آگهي در دانشگاههاي معتبر براي استفاده عالقه مندان به موضوع تحقيقي مربوطه نيز
اطالع رساني گردد.
توجه :توصيه مي گردد که دانشجويان کارشناسي ارشد در جلسات دفاع از پايان نامه حضور فعال داشته باشند تا ضمن استفاده از
مطالب ارائه شده ،تجربه الزم براي تحقيق و انجام پايان نامه را کسب نمايند.
 -8در صورت دفاع و تاييد پايان نامه ،مجلدهاي پاياننامه به همراه نسخه  pdfآن به همراه تمامي مراجع مورد استفاده پس از تهيه به
تاييد استاد راهنما رسيده و در دو نسخه به کارشناس تحصيالت تکميلي تحويل ميگردد .يک نسخه از اين مجلدها به کتابخانه مرکزي
دانشگاه ارسال ميگردد و نسخه دوم نيز به استاد راهنما تحويل ميگردد .نسخه اي از فايل  wordسمينار به همراه مراجع و نرم
افزارهاي مورد استفاده تحويل استاد راهنما ميگردند .در صورتيکه پايان نامه داراي دو استاد راهنما يا مشاور باشد ،بايد به هر يک از
اساتيد نيز يک نسخه از پايان نامه ارائه گردد.
تبصره :الزم است دانشجويان توجه نمايند که الزم است فرمهاي  11و  12مربوط به «اظهار نامه دانشجو» و «حق طبع و نشر و مالکيت
نتايج» را در محل مورد نظر در پايان نامه قرار داده و امضا نمايند .ضمنا يک رونوشت از فرم « a-13تاييديه هيات داوران» را نيز از
کارشناس تحصيالت تکميلي دريافت نموده و در ابتداي پايان نامه و در محل مشخص شده قرار دهند.
تبصره :الزم است دانشجويان توجه نمايند که عنوان و چکيده انگليسي و نام ماه مربوط به تاريخ دفاع بايد بصورت مناسب تهيه و از
سمت چپ پايان نامه تنظيم گردند .توصيه مي گردد قبل از اقدام به صحافي پايان نامه ،تاييديه کارشناس تحصيالت تکميلي را اخذ
نمايند تا از صرف وقت و هزينه هاي اضافي جلوگيري بعمل آيد .ضمنا اساتيد راهنما الزم است در خصوص رعايت فرمت موسسه دقت
نظر داشته باشند.
تبصره :دانشجو بايد حداکثر تا  2ماه پس از جلسه دفاع نسبت به ارائه مجلدها و فايلهاي پايان نامه به کارشناس تحصيالت تکميلي
موسسه اقدام نمايد و پس از اخذ تاييد استاد راهنما طي فرم « 14تاييد نهايي مجلد پايان نامه» و اساتيد ممتحن ،مجلدهاي پايان
نامه را تحويل آموزش نمايد .در غير اينصورت ،موضوع در شوراي تحصيالت تکميلي موسسه مطرح و تصميم مقتضي بعمل خواهد آمد.
 -9نماينده تحصيالت تکميلي مدارک ذکر شده در فرم  b-8را به کارشناس تحصيالت تکميلي ارائه مي نمايد تا پس از تاييد معاونت
تحصيالت تکميلي موسسه در پرونده دانشجو بايگاني و ثبت گردد.
 -11در صورت نياز به اصالح پايان نامه ،دانشجو بايد اصالحات را حداکثر ظرف  1ماه انجام داده و پس از اخذ تاييد استاد راهنما طي فرم
« 14تاييد نهايي مجلد پايان نامه» و اساتيد ممتحن ،مجلدهاي پايان نامه را تحويل آموزش نمايد.
تبصره :ثبت نمره نهايي دانشجو منوط به ارائه فرم  14و مجلدات و فايلهاي خواسته شده در بندهاي قبلي مي باشد.
 -11تاريخ دفاع از پايان نامه تاريخ اتمام تحصيالت کارشناسي ارشد مي باشد .پس از تاييد کارشناس تحصيالت تکميلي ،ثبت نمره دانشجو
توسط فرم « b-13فرم نمره پايان نامه کارشناسي ارشد» به معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي موسسه ارسال ميگردد و ساير
مراحل فارغ التحصيلي توسط آموزش و کارشناس تحصيالت تکميلي قابل پيگيري است.

 -12کارشناس تحصيالت تکميلي موظف است صحت اجراي هر يک از موارد مندرج در اين دستورالعمل را به دقت کنترل نمايد .هر گونه
نقص در اجراي اين دستورالعمل را براي رسيدگي به «دفتر نظارت و ارزيابي موسسه» و «شوراي تحصيالت تکميلي» موسسه گزارش
نمايد.

