
 کارشناسی ارشد

 )) قبل از تصویب موضوع و طرحتدوین پایان نامه  سیرمراحل ((

 باشد. نامه میطرح پایانثبت نام در ابتدای ترم چهارم  منوط به تصویب موضوع و در ابتدای ترم پنجم منوط به تصویب  .1

نامه خود را در ترم سوم زیر نظر استاد راهنما تکمیل و پس از دریافت گواهی پیشینه پژوهش موظف است فرم تعیین موضوع پایان پژوهدانش .2

 نامه ها تحویل نماید.به اداره پایاناز ایران داک و تصویب آن در شورای علمی گروه و تأیید مدیر کل تحصیالت تکمیلی 

ییر موضوع فقط یک بار طی مدت یک ماه بعد از تصویب پس از تصویب موضوع در شورای علمی گروه، در صورت ضرورت پیشنهاد تغ .3

ه برای باشد. مدت زمان صرف شدپذیر میمدیر کل تحصیالت تکمیلی امکانگروه علمی مربوط و  با پیشنهاد استاد راهنما، تأیید موضوع

 .شودموضوع قبلی جزء سنوات تحصیلی محاسبه می

مدت آموزشی را های کوتاهنامه دورهپژوهان در راستای تدوین طرح پایانانمند سازی دانشها جهت توی گروهبا هماهنگها نامهاداره پایان .4

 به صورت کارگاه در نیمسال سوم برگزار نماید.

 باشد.ساعت می 8و حداکثر  4مدت زمان کارگاه حداقل  .5

 حضور در کارگاه الزامی می باشد. .6

م چهارم و پس از تأیید استاد راهنما جهت تصویب در شورای علمی پارسا به گروه نامه خود را در ترپژوه موظف است فرم طرح پایاندانش .7

 ارائه نماید.  

استاد راهنما و مشاور از میاان اعضاای هی ات علمای م سساه باا مادرک دکتاری باا پیشانهاد داناش پاژوه و تأییاد گاروه و تصاویب                 .8

 شود.شورای علمی پارسا انتخاب می

وضوع و استاد مشاور همراه با ارائه طرح پایان نامه پیشنهاد و پس از طی مراحل اداری از طریق پورتال برای استاد راهنما همراه با ارائه م .9

 آنان ابالغیه صادر خواهد شد.

 انتخاب نماید. مدیر کل تحصیالت تکمیلیپژوه می تواند در صورت ضرورت مشاور دوم نیز با تأیید گروه و دانش .11

ها ادارۀ پایان نامه   پایان نامه خود نسبت به ظرفیت اساتید راهنما و مشاور از بررسی و تصویب موضوع و طرحپژوه موظف است پیش از دانش .11

 ارسالی به شورای علمی پارسا ارسال نمی شود. استعالم نماید. درصورت نداشتن ظرفیت اساتید ، طرح

 ))بعد از تصویب طرحنامه پایانتدوین  سیرمراحل ((

ست از ابتدای ترم چهارم تا زمان دفاع از  پژوه موظفدانش .1 شخیص اداره  نامه پایان ا ثبت نام نموده و عدم ثبت نام )بدون عذر موجه به ت

 باشد.کل تحصیالت تکمیلی( با تصویب کمیته آموزشی به منزلۀ انصراف می

صورتی که دانش  .2 صوب تدوین پایان  پژوهدر  شرفت تدوین پایان انجام ندهد و پنامه را در زمان مقرر وظایف م ش   ی ضعیف ارزیابی  ود نامه 

شود و تمامی تبعات  پژوه خواهد بود و ادامه تحصیل وی منوط به تأیید کمیته  قانونی و حقوقی آن بر عهده دانش ثبت نام وی انجام نمی 

 آموزشی تحصیالت تکمیلی می باشد.



شی فرم ارائۀ   دانش .3 ست پس از اتمام دوره آموز شرفت پایان   کارکرد وگز پژوه موظف ا سیر پی ستادان راهنما و  ارش  نامه را هر ماه به تأیید ا

 ها تحویل نماید.نامهاستاد مشاور رسانده و به ادارۀ پایان

باشد و در نامه میواحد آموزشی درس داشته باشد مشمول مقررات دورۀ تدوین پایان 6پژوهی که در مدت تدوین پایان نامه کمتر از دانش .4

 کند. دریافت میاز طریق اداره خدمات آموزش واحد داشته باشد،بر طبق ضوابط دورۀ آموزشی، شهریۀ آموزشی  6صورتی که بیشتر از 

 پژوه موظف است میزان ساعت کارکرد شانزدهم ماه قبل تا پانزدهم ماه جاری را از پانزدهم تا بیستم هر ماه ثبت نماید.دانش .5

سه ماه قبل از        پژوه باید دانش .6 شی را  شی و امتحانات پیگیری، و هر گونه نقص آموز شی خود را از طریق ادارۀ خدمات آموز ضعیت آموز و

 پایان دوره برطرف کند.

نامه نسخه چاپ شده یا فایل آن را به استادان راهنما و مشاور دو ماه قبل از اتمام مدت     وظف است پس از پایان نگارش پایان پژوه مدانش .7

کثیر ت د استادان راهنما، مشاور و داور  تحصیل ارائه کند واصالحات مورد نظر آنان را اعمال نماید و پس از تأیید نسخه نهایی به تعدا   مجاز 

 .کرده و یا فایل آن را به اساتید راهنما، مشاور و داور تحویل نماید

 صفحه می باشد. 211و حداکثر  111 نامۀ کارشناسی ارشد بدون احتساب مقدمه و ضمائم حداقلتعداد صفحات پایان .8

سامانه همانندجوی ایرانداک بارگذاری کرده و گواهی آن را به اداره پایان نامه ها   دانش .9 ست فایل نهایی پایان نامه خود را در  پژوه موظف ا

 تحویل نماید.

ص پژوه موظف است تا قبل از جلسه   باشد، دانش  باالدرصورتی که درصد همانندی    .11  3الح کند در غیر این صورت جلسه دفاع   دفاع آن را ا

 افتد.هفته برای اصالح به تعویق می

نامه زیر نظر استاد راهنما و مشترک با ایشان، قبل از هماهنگی جلسه دفاع و     انترویجی از پای –چاپ یا ارائه مجوز چاپ یک مقاله علمی  .11

 باشد.در زمان ارائه فرم درخواست برگزاری جلسه الزامی می

 نامه الزامی است.در پایانو صورتجلسه دفاع تشکر از هی ت داوران ،  فارسیدرج چکیدۀ انگلیسی ،  .12

 پژوه برای کسب اطالعات الزم و آمادگی جهت برگزاری جلسۀ دفاعیۀ خود حداقل در دو جلسۀ دفاع شرکت کند. الزم است دانش .13

با تأیید  نامهکلیه نمرات و اتمام نگارش پایان دن تمامی دروس دوره ،تأییدپژوه موظف است فرم برگزاری جلسه دفاع را پس از گذران  دانش .14

 ها تحویل نماید.نامهه اداره پایانسال( تکمیل و ب 3ماه پیش از پایان مدت مجاز تحصیل) 2اساتید راهنما و مشاور 

ستاد راهنما و  پژوه موظف است اصالحات مورد نظر هی ت داوران در جلسه دفاع را حداکثر طی مدت    دانش .15 یک ماه اعمال و پس از تأیید ا

 داور به اداره پایان نامه ها تحویل نماید.

غیر قابل قبول باشااد پرونده  ماه انجام نشااود یا اصااالحات سااهدر صااورتی که اصااالحات مورد نظر هی ت داوران در جلسااه دفاع  طی  .16

م جهت تصمیم مقتضی به کمیسیون بررسی موارد خاص ارجاع     پژوه در شورای آموزشی تحصیالت تکمیلی بررسی و در صورت لزو     دانش

 شود.داده می

 pdfو  wordنامه خود را در سااامانه ایرانداک ثبت نماید و گواهی ثبت آن را به همراه فایل پژوه موظف اساات نسااخه نهایی پایاندانش .17

 به استادان راهنما و مشاور تحویل دهد. ها تحویل نماید و دو نسخه صحافی شده آن رانامهنامه به ادارۀ پایانپایان

 پژوه موظف است به منظور انجام امور دانش آموختگی به اداره دانش آموختگان مراجعه نماید.دانش .18



ویژه موارد مربوط به های مورد نیاز به نامهها و آیینپژوه موظف اساات با مراجعه به سااایت معاونت آموزش از ضااوابط، دسااتورالعملدانش .19

 نامه کسب اطالع نماید و عدم آگاهی از ضوابط به هیچ عنوان عذر محسوب نمی شود. پایانتدوین 

 نامه بدون اجازه م سسه ممنوع می باشد. انتشار پایان .21

 ))درخواست تمدید مهلت قانونی ((

 باشد.سال می 3حداکثر مدت زمان تحصیل با احتساب زمان تدوین پایان نامه  .1

 باشد .نامه فقط دو ترم تمدید میلزوم، مهلت تدوین پایاندر صورت  .2

ت پیشرفت مطلوب مورد تأیید استاد راهنما و موافقنامه، آموزشی، تصویب طرح پایان هایاول منوط به رفع کاستی ترمنامه در تمدید پایان .3

  باشد.اداره کل تحصیالت تکمیلی می

 پذیر است.میلیون ریال امکان 5پرداخت هزینه اطاله تحصیل به مبلغ احراز شرایط و دوم با تمدید ترم اول به صورت رایگان و تمدید ترم  .4

دانش پژوه موظف است یک ماه قبل از اتمام دوره درخواست تمدید خود را با هماهنگی گروه جهت بررسی در اداره کل تحصیالت تکمیلی  .5

 ها ارسال نماید.نامهبه اداره پایان

 کترید

 ))قبل از تصویب موضوع و طرحتدوین رساله  مراحل سیر((

 ثبت نام در ابتدای ترم سوم منوط به تصویب موضوع و در ابتدای ترم چهارم منوط به تصویب طرح نامه رساله دکتری می باشد. .1

ستاد راهنما تکمیل و پس         .2 ساله خود را زیر نظر ا ضوع ر ست فرم تعیین مو شینه پژوهش از ایران  دانش پژوه موظف ا از دریافت گواهی پی

 داک و تصویب آن در شورای علمی گروه و تأیید مدیر کل تحصیالت تکمیلی تا پایان نیمسال دوم به اداره پایان نامه ها تحویل نماید.

ویب بعد از تصپس از تصویب موضوع در شورای علمی گروه، در صورت ضرورت پیشنهاد تغییر موضوع فقط یک بار طی مدت یک ماه  .3

ه برای باشد. مدت زمان صرف شدپذیر میمدیر کل تحصیالت تکمیلی امکانگروه علمی مربوط و  با پیشنهاد استاد راهنما، تأیید موضوع

 .شودموضوع قبلی جزء سنوات تحصیلی محاسبه می

سازی دانش ها جهت توانمنبا هماهنگی گروه هانامهداره پایانا .4 ستای تد د  های کوتاه مدت آموزشی  نامه دکتری دورهوین طرحپژوهان در را

 را به صورت کارگاه در نیمسال دوم برگزار نماید.

 باشد.ساعت می 8و حداکثر  4مدت زمان کارگاه حداقل  .5

 حضور در کارگاه در صورت نیاز و درخواست الزامی می باشد. .6

سا به گروه           .7 شورای علمی پار صویب در  ستاد راهنما جهت ت سوم و پس از تأیید ا ساله خود در ترم  ست فرم طرح نامه ر دانش پژوه موظف ا

 ارائه نماید. 

س        .8 س ضای هی ت علمی م  شاور از میان اع ستاد راهنما و م شنهاد دانش ا شورای علمی   ه با مدرک دکتری با پی صویب  پژوه و تأیید گروه و ت

 شود.انتخاب میپارسا 



ستاد راهنما همراه با ارائه موضوع و   .9 ستاد مشاور همراه با ارائه طرح   ا شنهاد و پس از طی مراحل اداری از طریق پورتال برای   ا ساله پی نامه ر

 آنان ابالغیه صادر خواهد شد.

 انتخاب نماید.ل تحصیالت تکمیلی مدیر کپژوه می تواند در صورت ضرورت استاد راهنما و مشاور دوم نیز با تأیید گروه و انشد .11

ید راهنما و مشاااور ازادارۀ پژوه موظف اساات پیش از بررساای و تصااویب موضااوع و طرح نامه رساااله خود نساابت به ظرفیت اسااات دانش .11

 ارسالی به شورای علمی پارسا ارسال نمی شود. ها استعالم نماید. درصورت نداشتن ظرفیت اساتید ، طرحنامهپایان

 ))بعد از تصویب طرحتدوین رساله  سیرمراحل ((

ست از ابتدای ترم  دانش .1 ساله   تا زمان دفاع از سوم پژوه موظف ا شخیص اداره کل  ر ثبت نام نموده و عدم ثبت نام )بدون عذر موجه به ت

 باشد.تحصیالت تکمیلی( با تصویب کمیته آموزشی به منزلۀ انصراف می

شود ثب تدوین رساله را در زمان مقرر انجام ندهد و پیشرفت تدوین رساله ضعیف ا      پژوه وظایف مصوب در صورتی که دانش  .2 ت نام رزیابی 

شی   قانونی و حقوقی آن بر عهده دانش شود و تمامی تبعات وی انجام نمی صیل وی منوط به تأیید کمیته آموز پژوه خواهد بود و ادامه تح

 تحصیالت تکمیلی می باشد.

ست پس از  دانش .3 ساله را هر ماه به        پژوه موظف ا شرفت ر سیر پی شی وقبولی در امتحان جامع فرم ارائۀ کارکرد وگزارش  اتمام دوره آموز

 تأیید استادان راهنما و استاد مشاور برساند.

ساعت مطالعه داشته باشند از طریق اداره خدمات آموزش درنوبت اول تذکر شفاهی      71پژوهان مقطع دکتری که در ماه کمتر از به دانش .4

تحصیل وی  شود تا نسبت به ادامه، در نوبت دوم تذکر کتبی و در نوبت سوم دانش پژوه به کمیته آموزشی تحصیالت تکمیلی معرفی می

 تصمیم مقتضی اتخاذ شود. 

 پژوه موظف است میزان ساعت کارکرد شانزدهم ماه قبل تا پانزدهم ماه جاری را از پانزدهم  تا بیستم هر ماه ثبت نماید.شدان .5

سه ماه قبل از        دانش .6 شی را  شی و امتحانات پیگیری، و هر گونه نقص آموز شی خود را از طریق ادارۀ خدمات آموز ضعیت آموز پژوه باید و

 پایان دوره برطرف کند.

سا           4ون جامع آزم .7 شورای علمی پار صویب طرح نامه در  شرکت در آن منوط به ت شد و  شی برگزار خواهد  ماه بعد از اتمام واحدهای آموز

 می باشد.

پژوه موظف است فرم برگزاری جلسه سمینار خود را با تأیید اساتید راهنما و مشاور تا شش ماه بعد از قبولی در آزمون جامع تکمیل        دانش .8

 زاری جلسه به اداره پایان نامه ها تحویل نماید. و جهت برگ

 پژوه و صالحدید استاد راهنما ، سمینار دوم نیز برگزار خواهد شد.با درخواست دانش .9

سه پیش   پژودانش .11 ست فرم برگزاری جل شاور     ه موظف ا ساتید راهنما و م ساله خود و با تأیید ا یش از ماه پ دودفاع را پس از پایان نگارش ر

 سال(  تکمیل و به اداره پایان نامه ها تحویل نماید. 4ت مجاز تحصیل)پایان مد

 صفحه می باشد.  311و حداکثر  151تعداد صفحات رساله دکتری بدون احتساب مقدمه و ضمائم حداقل  .11



سه ماه           دانش .12 شاور  ستادان راهنما و م شده یا فایل آن را به ا سخه چاپ  ساله ن ست پس از پایان نگارش ر قبل از اتمام مدت پژوه موظف ا

شاور و داوران          ستادان راهنما، م سخه نهایی به تعداد ا صالحات مورد نظر آنان را اعمال نماید و پس از تأیید ن صیل ارائه کند وا مجاز تح

 تکثیر کرده و یا فایل آن را به اساتید راهنما، مشاور و داوران تحویل نماید.

در سااامانه همانندجوی ایرانداک بارگذاری کرده و گواهی آن را به اداره پایان نامه ها  دانش پژوه موظف اساات فایل نهایی رساااله خود را .13

 تحویل نماید.

ه ح کند در غیر این صورت جلس  دفاع آن را اصال پیشوه موظف است تا قبل از جلسه   پژ، دانشهمانندجویی باال باشد درصورتی که درصد    .14

 .افتدهفته برای اصالح به تعویق می 3دفاع پیش

 اصالحات مورد نظر هی ت داوران در جلسه پیش دفاع حداکثر طی مدت دو ماه می بایست اعمال گردد. .15

شاور پیش از پایان         دانش .16 ساتید راهنما و م صالحات هی ت داوران و با تأیید ا سه دفاع را پس از انجام ا ست فرم برگزاری جل پژوه موظف ا

 ها تحویل نماید.نامهنسال(  تکمیل و به اداره پایا 4)مدت مجاز تحصیل

پژوهشی از رساله زیر نظر استاد راهنما و مشترک با ایشان، قبل از هماهنگی جلسه دفاع و در        –چاپ یا ارائه مجوز چاپ یک مقاله علمی  .17

 باشد.زمان ارائه فرم درخواست برگزاری جلسه الزامی می

ساله خود تدوین و در     .18 صورتی که دانش پژوه مقاله دیگری از ر شد      در  شته با شی معتبر چاپ یا آماده چاپ دا یکی از مجالت علمی پژوه

 توانند یک نمره تشویقی لحاظ نمایند.هی ت داوران می

 در رساله الزامی است.و صورتجلسه دفاع تشکر از هی ت داوران درج چکیدۀ انگلیسی،فارسی، .19

 جلسۀ دفاعیۀ خود در دو جلسۀ دفاع شرکت کند.پژوه برای کسب اطالعات الزم و آمادگی جهت برگزاری مطلوب است دانش .21

شد پرونده           .21 صالحات غیر قابل قبول با شود یا ا سه ماه انجام ن سه دفاع حداکثر طی  صالحات مورد نظر هی ت داوران در جل صورتی که ا در 

خاص ارجاع  موارددانش پژوه در شورای آموزشی تحصیالت تکمیلی بررسی و در صورت لزوم جهت تصمیم مقتضی به کمیسیون بررسی 

 شود.داده می

رساله   pdfو  wordپژوه موظف است نسخه نهایی رساله خود را در سامانه ایرانداک ثبت نماید و گواهی ثبت آن را به همراه فایل     دانش .22

 ها تحویل نماید و دو نسخه صحافی شده آن را به استادان راهنما و مشاور تحویل دهد.نامهبه ادارۀ پایان

 وه موظف است به منظور انجام امور دانش آموختگی به اداره دانش آموختگان مراجعه نماید.پژدانش .23

های مورد نیاز به ویژه موارد مربوط به نامهها و آیینپژوه موظف اساات با مراجعه به سااایت معاونت آموزش از ضااوابط، دسااتورالعملدانش .24

 بط به هیچ عنوان عذر محسوب نمی شود.تدوین پایان نامه کسب اطالع نماید و عدم آگاهی از ضوا

 رعایت دقیق آئین نامه و شیوه نامه و پرهیز از اشتغاالت غیر مرتبط و تمرکز بر تدوین رساله .25

  انتشار رساله بدون اجازه م سسه ممنوع می باشد. .26

 ))درخواست تمدید مهلت قانونی((

 باشد.سال می 4رساله حداکثر مدت زمان تحصیل با احتساب زمان تدوین  .1

 باشد.ترم قابل تمدید میدر صورت لزوم ، مهلت تدوین رساله دکتری دو  .2



تمدید رساله دکتری در نیمسال اول منوط به موفقیت در آزمون جامع، برگزاری سمینار، پیشرفت مطلوب مورد تأیید استاد راهنما  و  .3

 باشد.موافقت اداره کل تحصیالت تکمیلی می

پذیر میلیون ریال امکان 11ل به صورت رایگان و تمدید ترم دوم با احراز شرایط و با پرداخت هزینه اطاله تحصیل به مبلغ تمدید ترم او .4

 است.

پژوه موظف است یک ماه قبل از اتمام دوره درخواست تمدید خود را با هماهنگی گروه جهت بررسی در اداره کل تحصیالت دانش .5

 ا ارسال نماید.هنامهتکمیلی به اداره پایان

 باشدافزایش سنوات توسط کمیسیون بررسی موارد خاص منوط به پرداخت هزینه اطاله تحصیل میدر صورت ضرورت  .6
 

 


