موسسه آموزش عالي علوم و فناوري آريان /شیوه نامه اجرايي پايان نامه کارشناسي ارشد(/آخرين ويرايش)2131/25/52 :

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
موسسه آموزش عالي علوم و فناوري آريان
شيوه نامه اجرايي پايان نامه کارشناسي ارشد
(آخرين ويرايش)2131/25/52 :
ماده  :2مراحل انجام وتحويل پروپوزال پايان نامه:
 -2-2تکميل فرم انتخاب استاد راهنما و مشاور(فرم () T-04بعد از نيمسال اول و قبلاز شروع امتحانات نيمسال دوم )
 -5-2تحويل فرم مذکور به دفتر تحصيالت تکميلي
 -1-2دريافت نتيجه تأييد اساتيد پيشنهادي از دفتر تحصيالت تکميلي موسسه
 -4-2ارائه فرم پيشنهاد موضوع پاياننامه (فرم ) T-05به صورت تايپ شده که به تأييد اساتيد راهنما و مشاوربرسد.

نگارش پروپوزال بايد مطابق با نمونه پروپوزال موجود در سايت باشد در غير اين صورت پروپوزال بررسي نميگردد (تصويب
موضوع پاياننامه حداکثر تا اواسط نيمسال سوم)( 13آذر يا  12فروردين)
 -2-2تحويل فرمهاي مذکور به امور تحصيالت تکميلي
 -6-2پيگيري و دريافت نتيجه تأييد موضوع پاياننامه
 -7-2ارسال فايل پروپوزال به سايت  http://thesis.irandoc.ac.irو دريافت کد رهگيري و تحويل به امور
تحصيالت تکميلي
 -8-2دريافت مجوز نهايي و نامه جهت شروع و انجام پايان نامه از دفتر تحصيالت تکميلي (تمامي فرمهاي
مربوطه در سايت موسسه موجود ميباشد).
تذکر  : 2زمان تحويل فرم انتخاب استاد راهنما و مشاور (فرم ) T-04بعد از نيمسال اول و قبل از شروع امتحانات نيمسال

دوم مي باشد .در صورت تا خير دانشجو حق ورود به جلسه امتحان را ندارد.
تذکر  :5بعد از تأييد شوراي تحصيالت تکميلي فرم داراي اعتبار ميباشد و در غير اينصورت دانشجو حق تکميل و ارائه
پروپوزال را ندارد.

تذکر  :1موضوع پاياننامهبايد حداکثر تا اواسط نيمسال سوم( 13آذر يا  12فروردين) به تصويب برسد و در صورتيکه
دانشجو موضوع پاياننامه خود را به تصويب نرساند حق ورود به جلسه امتحانات را ندارد.
تذکر :4زمان دفاع از پاياننامه حداقل  6ماه بعد از تصويب پروپوزال(فرم  )T-05و ثبت در
سايت) )http://thesis.irandoc.ac.irميباشد.
تذکر  :2آخرين مهلت تحويل پاياننامه و فرم درخواست دفاع(فرم  (T-07به امور تحصيالت تکميلي براي دانشجويان غير
از نيمسال سوم ( در نيمسال اول قبل از تاريخ  23/13و آخرين مهلت تحويل پاياننامه و فرم درخواست دفاع(فرم (T-07
به امور تحصيالت تکميلي در نيمسال دوم قبل از تاريخ  32/13ميباشد.
تبصره  :2با توجه به اينکه اتمام نيمسال اول تحصيلي تا پايان امتحانات نيمسال اول ( )23/13مي باشد و جهت مساعدت
براي دانشجويان در نيمسال  2 ،4و  6اين زمان جهت دفاع حداکثر تا  22/13تعيين شده است ،امکان اختصاص اين مساعدت
براي دانشجوياني که داراي سنوات مجاز(در ترم سوم)مي باشند ،وجود ندارد و اين دسته از دانشجويان مي بايست حداکثر
تا  23/13در نيمسال اول و تا  32/13براي نيمسال دوم دفاع نمايند .لذا تحويل موارد مشخص شده در بنده  2براي اين دسته
از دانشجويان براي نيمسال اول  3/13و نيمسال دوم  4/13مي باشد.
تذکر  :6در صورت عدم تحويل پاياننامه در زمان هاي فوق دانشجو موظف است در نيمسال بعد پايان نامه خود را مجدداً
تمديد نمايد در غير اينصورت به منزله انصراف از تحصيل محسوب ميگردد

تذکر ( :7بسيار مهم)دانشجويان موظفند بعد از نيمسال اول و تا قبل از امتحانات نيمسال دوم استاد راهنما خود
را انتخاب نمايند و حداکثر تا اواسط نيمسال سوم موضوع پايان نامه خود را به تصويب شوراي تحصيالت تکميلي

موسسه آموزش عالي علوم و فناوري آريان /شیوه نامه اجرايي پايان نامه کارشناسي ارشد(/آخرين ويرايش)2131/25/52 :
موسسه برسانند و بعد از ارسال فايل پروپوزال به سايت  http://thesis.irandoc.ac.irو دريافت کد رهگيري و
تحويل به امور تحصيالت تکميلي مجوز نهايي و نامه جهت شروع و انجام پاياننامه از امور تحصيالت تکميلي
دريافت نمايند و تا زماني که دفاع از پاياننامه خود را انجام ندادهاند بايد در هر نيمسال از تحصيل پايان نامه خود
را تمديدنمايند و در صورتي که پايان نامه خود را مجدداً انتخاب واحد ننمايند به منزله انصراف از تحصيل مي
باشد و دانشجو تحت هيچ شرايطي اجازه دفاع از پايان نامه خود را ندارد و از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

ماده  :5مراحل دفاع از پاياننامه
 -2-5جدول مراحل دفاع از پايان نامه به شرح ذيل مي باشد.
مراحل دفاع از پايان نامه
الف) براي دانشجويان غير نيمسال سوم:
شش ماه بعد از تاريخ تأييد پروپوزال حداکثر 23/13براي
تکميل فرم درخواست دفاع از پايان نامه(فرم  (T-07و تحويل يك
مرحله 2

نسخه از پايان نامه که به تأييد اساتيد راهنماو مشاور و مدير گروه
رسيده است ،به امور تحصيالت تکميلي

نيمسال اول و  2/13براي نيمسال دوم و دو هفته قبل از
تاريخ برگزاري دفاع پايان نامه
ب) براي دانشجويان نيمسال سوم:
حداقل شش ماه بعد از تاريخ تأييد پروپوزال وحداکثرتا
 33/13براي نيمسال اول وتا  34/13براي نيمسال دوم و
دو هفته قبل از تاريخ برگزاري دفاع پايان نامه

مرحله 5
مرحله 1

تحويل دو نسخه پايان نامه با تأييد امور تحصيالت تکميلي به داوران
پيگيري تاريخ دقيق دفاع از امور تحصيالت تکميلي و نصب اطالعيه
برگزاري دفاع از پاياننامه

حداقل ده روز قبل از برگزاري دفاع پايان نامه
حداقل يك هفته قبل از برگزاري دفاع پايان نامه

تحويل حکم کارگزيني اساتيد راهنما ،داور و مشاور (مربوط به تاريخ
مرحله 4

تصويب پروپوزال پايان نامه)با ذکر شماره حساب اساتيدبعد ازتأييد امور

حداقل يك روز قبل از برگزاري دفاع

تحصيالت تکميلي به امور مالي موسسه

مرحله 2

انجام هماهنگي هاي الزم براي برگزاري جلسه دفاع

حداقل  1ساعت قبل از برگزاري دفاع،حضور در موسسه
الزامي است.

ماده  :1مراحل انجام فارغ التحصيلي
 -2-1دريافت فرم  T-13از سايت موسسه يا انتشارات و تکميل مراحل آن و دريافت تاييديه هيات داوران از امور تحصيالت
تکميلي جهت درج در پايان نامه صحافي شده.
تبصره  :5دانشجو بعد از دفاع حداکثر  1ماه فرصت دارد تا کليه امور مربوط به فارغ التحصيلي را انجام دهد .در غير
اينصورت تمام عواقب ناشي از آن(شامل کسر نمره و  )...بر عهده دانشجو مي باشد.
 -5-1نکات مهم در صحافي پايان نامه به شرح ذيل مي باشد:
 -2-5-1روي جلد ،پشت و کنار جلد صحافي بايد دقيقاً مطابق با فرمت موسسه باشد
 -5-5-1متن و نگارش و ترتيب صفحات داخل پايان نامه بايد دقيقاً مطابق با فرمت موسسه باشد
 -1-5-1رنگ جلد صحافي بايد دقيقاً مطابق با فرمت موسسه باشد.

موسسه آموزش عالي علوم و فناوري آريان /شیوه نامه اجرايي پايان نامه کارشناسي ارشد(/آخرين ويرايش)2131/25/52 :
 -4-5-1قرار دادن تاييديه هيات داوران دفاع داخل پايان نامه صحافي شده  ( .در سايت موسسه فرمت و ترتيب صفحات
پايان نامه موجود مي باشد )
تذکر  :8حتي بعد از تأييد و انجام صحافي در صورتي که دانشجو به هر دليلي در نحوه صحافي و نگارش پايان نامه خود
ازفرمتهاي موجود در سايت دانشگاه پيروي نکند دانشجو موظف است پايان نامه خود را اصالح و مجدداً صحافي نمايد و
موسسه هيچ گونه مسوليتي ندارد.
 -1-1تحويل پايان نامه صحافي شده به همراه  CDپايان نامه به صورت فايل ( word , pdfهر دو فايل پايان نامه در يك
CDباشد)وتحويل به قسمتهاي -2استاد راهنما(-5 )2استاد راهنما( -1 )5استاد مشاور  -4کتابخانه  -2امور تحصيالت
تکميلي  -6وزارت علوم (توسط تحصيالت تکميلي انجام ميشود)
-4-1
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شده در سايت

http://thesis.irandoc.ac.irو دريافت کد رهگيري اوليه و تحويل آن به امور تحصيالت تکميلي.
تذکر  :3در صورتي که دانشجو به هر دليلي در ارسال فايل پايان نامه و اطالعات مورد نياز کوتاهي و اشتباه نمايد کد
رهگيري اوليه توسط وزارت علوم تأييد نهايي نمي شود و موسسه هيچ گونه مسوليت نسبت به رفع مشکل ندارد و دانشجو
بايد شخصاً به وزارت علوم مراجعه نمايد تا نسبت به رفع نقص اطالعات ارسالي اقدام نمايد و کد رهگيري نهايي تأييد شده
توسط وزارت علوم را دريافت و به امور تحصيالت تکميلي ارائه نمايد تا نسبت به صدور مدرک تحصيلي اقدام شود.
 -2-1دريافت فرم تسويه حساب از انتشارات موسسه و تکميل کليه مراحل آن.

