
  موسسه آموزش عالی اقبال الهوري
  در آن و ترتیب قرار گرفتن فرم ها ارشدپایان نامه کارشناسی یک  مختلف دربخش هاي 

 

تی به  بایس میو لوح فشرده آن که  )13فرم ( و انگلیسی )12 فرم(فارسی  مشخصات پایان نامه بهبه انضمام یک نسخه از پایان نامه 
گردد، باید حاوي بخش هاي زیر باشد. این بخش ها بایستی به ترتیب ذکر شده، در زیر تنظیم و تهیه کتابخانه  موسسه تحویل 

    باشند.   شده

  9فرم (صفحه پشت جلد فارسی( 
 صفحه سفید 
 (اختیاري)   صفحه بسم اهللا  
  9 فرم(فارسی صفحه عنوان(  
 8فرم (پایان نامه  صورتجلسه دفاع از(  
  (اختیاري) صفحه اهدا یا تقدیم  
 (اختیاري)  پیشگفتار  
 (اختیاري) صفحه تقدیر و تشکر 
 11فرم ( صفحه تعهد نامه اصالت محتوا و حق نشر( 
  ها  عناوین پیوستفهرست مطالب: شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها، عنوان کتابنامه (فهرست مأخذ) و  
 (در صورت وجود)   فهرست شکل ها 
 (در صورت وجود) فهرست جدول ها  
 (در صورت وجود) فهرست عالیم و اختصارات 
   چکیده فارسی 
 اصلی ي  بدنه  
 منابع و مأخذ  
 (اختیاري) واژه نامه  
 (در صورت وجود) پیوست ها  
 چکیده التین   )Abstract (  به همراه کلید واژه هاي التین  
  10فرم (صفحه عنوان انگلیسی( 
  12فرم (جهت کتابخانه  فارسی مشخصات پایان نامه بهفرمت( 
  پیوست 13فرم (انگلیسی جهت کتابخانه  به فارسی مشخصات پایان نامه بهفرمت(  

 

  

  



 
 

  )9فرم (

 
  
  
  
  
  

  دانشکده عمران/ مهندسی/ معماري و شهرسازي
   / طراحی شهريمعماريکامپیوتر/ گروه عمران/ مکانیک/ 

  

   :عنوان

  در اینجا نوشته شود) نامه عنوان پایان(

  ي/طراحی شهر/ معماري/کامپیوترعمران/ مکانیک مهندسی پایان نامه کارشناسی ارشد

  نگارش:

  در اینجا نوشته شود) نام کامل نویسنده(

  راهنما:استاد 

  ......................... دکتر

  استاد مشاور:

  ......................... دکتر
   

  

  (ماه و سال)
  



 
  

  )9فرم (

  
  
  
  
  

  دانشکده عمران/ مهندسی/ معماري و شهرسازي
  / طراحی شهريمعماريکامپیوتر/ گروه عمران/ مکانیک/ 

  

   :عنوان

  در اینجا نوشته شود) نامه عنوان پایان(

  يعمران/ مکانیک/کامپیوتر/ معماري/طراحی شهرپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی 

  

  نگارش:

  در اینجا نوشته شود) نام کامل نویسنده(

  راهنما:استاد 

  ......................... دکتر

  استاد مشاور:

  ......................... دکتر
   

  

  (ماه و سال)



 
  

  )8فرم (

  

 
  
  

  
  
  

  صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   
  

دانشجـوي دوره کارشناسی ارشد رشته  .......................آقاي/خانم ................ جلسـه دفاع از پایان نامـه

با حضـور امضا کننـدگان ذیل  .......... موسسهدر محل ......... ....................گرایش .............. در ساعت ........... روز .............

......، به حروف  .........به عدد  ........... م، هیأت داوران پایان نامه نامبرده را با نمرهاز بررسی هاي الز تشـکیل گردید. پس

  نداد. / داد ورد تأیید قرارم..... .......... و با درجه  .......................

  

  عنوان پایان نامه
.............................................................................................................................................  

  

  امضا  از دانشگاه/موسسه  گروه  نام ونام خانوادگی  هیئت داوران
    عالی اقبال الهوريموسسه آموزش        نماینده تحصیالت تکمیلیو   داور داخلی

          داور خارجی
          استاد/اساتید راهنما

          استاد مشاور
    موسسه آموزش عالی اقبال الهوري      مدیر گروه

  
 

 

 بسمه تعالی
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  تعهد نامه
ارشد موسسه  دانشجوي دوره کارشناسی                          اینجانب                               به شماره دانشجویی

   ي پایان نامه:  اقبال الهوري، نویسنده
  شوم:متعهد می                                 دکترتحت راهنمایی آقاي 

 .تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است 

 یگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.در استفاده از این نتایج محققان د 

  مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگري براي دریافت هیچ نوع مدرك یا امتیازي در
 هیچ جا ارائه نشده است.

  موسسه « کلیه حقوق معنوي این اثر متعلق به موسسه اقبال الهوري می باشد و مقاالت مستخرج با نام
 به چاپ خواهد رسید.» Eqbal Lahoori Institute of Higher Education«و یا » الهوري اقبال 

 اند در مقاالت حقوق معنوي تمام افرادي که در به دست آمدن نتایج اصلی پایان نامه تأثیر گذار بوده
 مستخرج از رساله رعایت شده است.

 ها) استفاده شده است هاي آنوجود زنده ( یا بافتدر کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردي که از م
 ضوابط و اصول اخالقی رعایت شده است.

  در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردي که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی یافته یا
 استفاده است، اصل رازداري و اصول اخالق انسانی رعایت شده است.

  تاریخ                     
  دانشجو امضاي

  مالکیت نتایج و حق نشر
 اي، نرم افزارها و هاي رایانهکلیه حقوق معنوي این اثر و محصوالت آن (مقاالت مستخرج، کتاب، برنامه

باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات ق به موسسه اقبال الهوري میعلتجهیزات ساخته) مت
 علمی مربوطه ذکر شده است.

  اطالعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.استفاده از  
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 هاي تحصیالت تکمیلیمقررات و آیین نامه اي از  گزیدهقواعد نگارش و 

  موسسه آموزش عالی اقبال الهوري
 

  شیوه نگارش
  آیین نگارش پایان نامه باید مطابق  قواعد و مشخصات ذیل باشد:

 کاغذ  21*7/29کلیه قسمتهاي پایان نامه باید روي کاغذ سفید مرغوب با ابعاد کاغذ  :کاغذ و چاپ)A4  باشد. تمامی (
(غیر از صفحات اول، آخر و شروع هر فصل) . نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن  کاغذ دو رو تایپ شودمتن ها روي 

) باشد. اندازه فونتها در سرفصلها، زیربخش ها و متن B-Lotus) یا لوتوس (B-Nazaninیکنواخت و براي فونت نازنین (
  اصلی رعایت شود.

 سانتی متر است، اما فاصله سطرها در چکیده  5/1فاصله سطرها در تمامی پایان نامه برابر : فاصله گذاري و حاشیه بندي
ی متر و حاشیه سمت چپ سانت 3می باشد. حاشیه سمت راست و باال مساوي  wordدر  singleسانتی متر معادل  1برابر 

  سانتی متر می باشد. این حاشیه ها باید در سرتاسر پایان نامه رعایت شود.  5/2و پایین برابر 
 شماره صفحات آغازین (از اول پایان نامه تا اول متن اصلی) با عدد و به حروف مانند: پنج، شش، ...(اولین شماره گذاري :

می گردد) یا با حروف ابجد نوشته می شوند. تمامی صفحات متن اصلی که از  صفحه یعنی صفحه عنوان بدون شماره تایپ
مقدمه یا فصل نخست شروع می شود، باید شماره گذاري شوند. شماره گذاري صفحات شامل صفحه هاي محتوي شکل، 

  جدول، منابع و پیوست نیز می گردد.
 سانتی متر از لبه پایین است. 5/1ه در حدود شماره صفحه در پایین و در وسط قرار می گیرد. فاصله شماره صفح  
  بخش ها و زیربخش ها به عدد شماره گذاري می شوند، بطوري که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن

  آورده شود مانند:

  است. 3از فصل  2از بخش  4. بیان کننده زیربخش 4- 3-2

  است. 3از فصل  2از بخش  4از بخش  1. بیان کننده زیربخش 1- 4- 3-2

 تمامی شکل ها (تصویرها، نمودارها، منحنی ها) و جدول ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند. به جدول ها و شکل ها :
گونه اي که کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی برخوردار باشد. تمامی شکل ها و جدول ها باید به ترتیب ظهور در هر 

و  1-3، جدول 3، براي جدول هاي فصل …و 2- 2و  1-2، جدول 2اي جدول هاي فصل فصل شماره گذاري شوند، مثأل بر
ذکر شود. عنوان جدول ها در باالي آنها و عنوان شکل ها در زیر آنها ذکر می گردد. چنانچه جدول یا شکلی از …و  3-2

کلیه شکل ها و جدول ها در مرجعی آورده شده است، مرجع در عنوان جدول یا شکل ذکر می گردد. همچنین الزم است به 
  متن ارجاع شده باشد.

 در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می توان بصورت پانویس یا زیرنویس :
زیرنویس در همان صفحه ارائه نمود. در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره اي که بصورت کوچک در باال و سمت چپ 

یپ می شود و در زیرنویس، توضیح مربوط به آن شماره ارائه می شود. قلم مورد استفاده در زیرنویس می تواند با قلم آن تا
  متن اصلی متفاوت باشد.



 
  درج لغات التین در متن فارسی: همه نام هاي التین در متن به خط فارسی و در پانویس به التین (یا به خط اصلی) با فونت

Times New Roman وشته می شود.ن  
  روابط ریاضی و فرمول ها: فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن میآیند، در داخل پرانتز به عدد

  شماره گذاري می شوند، به طوري که شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده می شود.

  طبق نمونه زیر:

)1-1                      ( =
. .

										 ≤ 1000
	0.43																												 ≥ 1000

  

  از فصل اول است. 1که بیان کننده رابطه 

 گیرد، اشاره شود. : الزم است در متن به کلیه منابعی که مورد استفاده قرار می نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ
چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی نقل شود، بالفاصله پس از خاتمه جمله کروشه اي باز می شود و مرجع ذکر می 

  گردد. نحوه ارجاع در متن به یکی از دو روش زیر می باشد:

شماره در فهرست منابع و  مراجع به ترتیبی که در متن می آیند شماره گذاري می شوند. در این روش مراجع به ترتیب
           مأخذ ذکر خواهد شد.

مراجع به    )، در این روش،Taylor, 2005ذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار آن می باشد. براي مثال: (
  ترتیب حروف الفباي نام نویسنده در فهرست منابع ذکر می گردد.

که جزئیات و شیوه ذکر منبع در متن و در فهرست مراجع منطبق بر    است در صورت استفاده از هر یک از دو روش، الزم
  یکی از شیوه هاي معروف و شناخته شده باشد.

 :مشخصات جلد پایان نامه  

  با روکش چرم مصنوعی (گالینگور) می باشد .  میلیمتر 3تا  2جنس جلد از مقوا با ضخامت  -

  ی باشد: رنگ هاي پشت جلد براي گروه ها به قرار ذیل م -

 زرشکیمکانیک:  .1
 عمران: سرمه اي .2
 یشمی: و طراحی شهري معماري .3
  کامپیوتر: خاکستري .4

  قطع جلد نیم سانتی متر بزرگتر از قطع کاغذ است. -

  نوشته هاي روي جلد بصورت زرکوب چاپ میگردد. -

  در قسمت عطف، عنوان پایان نامه، نام نویسنده و سال نوشته و زرکوب می شود. -



 
  نگارش چکیدهنحوه:  

اجتناب در آن ذکر منابع، اشاره به جداول و نمودارها کلیدواژه داشته، از  7تا  4واژه به همراه  300حداکثر می بایستی چکیده 
  پرسش ذیل باشد: چهارپاسخگوي  و گردیده

o ؟بیان روشن و واضح مسئله و محدودیت ها 

o ؟تحقیق  اهداف 

o  ؟نتایج اصلیذکر 

o  ؟اهمیت و مفهوم نتایج 

 روش تحلیل:  

و این  سازدبا اعتبار و محدودیت هاي نتایج آشنا  را تحلیل مساله در پایان نامه بدین منظور می باشد که خوانندگان
  اطمینان را بوجود آورد که نویسنده موضوع را درست فهمیده و کار پژوهشی وي صحیح انجام گردیده است.

  بخش نتیجه گیرينحوه نگارش: 

   .نتایج می بایستی به طور مختصر و با جمالت کوتاه بیان شود، نتیجه گیري بخشدر 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 
  ي کارشناسی ارشد نامه ي دفاع از پایان نامه آیین

نامه به استاد راهنما اعالم  ي نهایی پایان ي نسخه نامه با ارائه نامه، رسماً توسط دانشجو طبق فرم تقاضاي دفاع از پایان دفاع پایان .1

 گردد. می

 نماید. استاد راهنما با تایید کتبی فرم آن را به گروه ارسال می .2

تحصیالت ي  ، داور داخلی و خارجی و نمایندهمطرح و در صورت موافقت گروه را در "نامه ایانتقاضاي دفاع از پ"مدیر گروه درخواست  .3

 نماید. گروه را مشخص و به معاون آموزشی مؤسسه ارسال می تکمیلی

 گردد. جهت اقدامات بعدي به آموزش ارسال می "نامه تقاضاي دفاع از پایان" ن آموزشی مؤسسه، درخواستپس از تأیید معاو .4

 نامه را مطالعه و نسبت به قابل دفاع بودن یا نبودن آن (با ذکر دالیل) اعالم نظر نمایند. ي کاري وقت دارند تا پایان داوران دو هفته .5

بایستی با حضور  ي می هفته 3ي و حداکثر  هفته 1ي دفاع، این جلسه حداقل ظرف  ي جلسهدر صورت اعالم موافقت داوران به برگزار .6

 تکمیلی برگزار برگزار گردد. تحصیالتي  استاد/اساتید راهنما، مشاور و اساتید دفاع و نماینده

با راي  استاد راهنما، پایان نامه رد شده تلقی خواهد گردید. ولی اگر استاد راهنما د پایان نامه توسط داوران ودر صورت عدم تایی .7

 مخالف باشد، موضوع به شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارجاع داده خواهد شد.  داوران

سنوات حداکثر در مدت نامه دانشجو غیر قابل قبول اعالم گردد، دانشجو مجاز می باشد در صورت داشتن  در صورتیکه ارزشیابی پایان .8

 ي دفاعیه شرکت و مجددا از آن دفاع نماید.  یک نیمسال در جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
   اي آموزشی و تحصیالت تکمیلیو مصوبات شورو مابعد  94دانشجویان ارشد ورودي اي از مقررات آموزشی   گزیده

  
 است 12 جبرانی یا دوره از دروس اعم در هر درس قبولی نمره حداقل 
 است واحد12 و حداکثر 8 حداقل نماید دوره اخذ در این تحصیلی نیمسال در هر باید دانشجو که را درسی واحدهاي  تعداد 

 باشد از ادامه  14باشد و در صورتیکه در دو نیمسال کمتر از  14 از کمتر نباید نیمسال هر در دانشجو نمرات میانگین
کمیسیون موارد فرم درخواست اعاده به تحصیل را جهت ارسال به   در آن صورت می بایستی. تحصیل محروم می گردد
 خاص استانی تکمیل نماید

 شناخته ارشد کارشناسی دوره آموخته صورت دانش دراین ،باشد کمتر 14 از نباید دوره درپایان دانشجو نمرات کل میانگین 

 شود نمی

 و  5ترم هاي دانشجویان در صورت نیاز به تحصیل در تحصیلی است.  نیسمال 4 بر مشتمل سال 2 حداکثر دوره مدت طول
 مدت این در دانشجو اگر. نماینداخذ از کمیسیون موارد خاص را  تمدید سنواتمجوز  ، می بایستی درخواست6

 تواند می واحد 18 گذراندن حداقل شرط و به 7 ترم سنوات ارفاقیدریافت  جهت نشود التحصیل فارغ
 10+پلیس به دانشگاه نامه با موافقت، صورت در ارسال نماید که خاص موارد به کمیسیون درخواست

(جهت کسب اطالعات بیشتر به خانم مهندس رحیمی و مهندس گردد  صادر معافیت تمدید تا مراجعه
 .اسماعیل زاده در آموزش مراجعه نمایید)

 ماه قبل از پایان نیمسال به کارشناس تحصیالت تکمیلی موسسه تحویل گردد 1میبایستی  درخواست تمدید سنوات 

 شوراي  تأیید و استادیاري حداقل مرتبه با علمی هیأت اعضاي از یکی موافقت و با دانشجو پیشنهاد به راهنما استاد
 شود می تعیین موسسه تکمیلی تحصیالت

 می بایستی از اعضاي هیات علمی ثابت یا نیمه وقت موسسه باشند حداقل یکی از اساتید راهنما یا مشاور 

 چه با و واحد چند در را دروسی چه دانشجو که یک گواهی فقط ماند، می باز تحصیل از دلیل هر به که یدانشجوی به 

 شود اعطا می گذرانده، اي  نمره

 با را خود نامه پایان موضوع سمینار و تحصیلی،سوم  نیمسال شروع از قبل و اول نیمسال پایان از پس است موظف دانشجو 

 نماید انتخاب گروه مربوطه تأیید و راهنما اساتید یا استاد نظر

 هاي بعدي و درصورت داشتن سنوات  ، در صورت نیاز به تمدید درس در ترمدانشجویانی که درس پایان نامه را اخذ نموده اند
 پرداخت شهریه ثابت اخذ نمایندمیبایستی دوباره درس پایان نامه را با 

 جهت پرونده دانشجو و امور مالی در روي سایت موسسه قرار دارد فرم هاي درخواست سمینار و پایان نامه 

 از خوب (نمره خیلی)،  20 تا 19 از نمره (عالی آن به صورت ارزشیابیو  نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود 

  ) می باشد14 از کمتر (نمره مردود) و 99/15 تا 14 از نمره ( متوسط)، 99/17 تا 16 از نمره )، خوب (99/18تا  18

 در تحصیل مجاز درمدت نیمسال یک است حداکثر مجاز دانشجو باشد قبول غیرقابل نامه پایان ارزشیابی چنانچه : تبصره
 با نامه خود پایان از نتواند شده تعیین فرصت در که دانشجویی نماید. دفاع نامه خود از پایان مجدداً و شرکت دفاعیه جلسه

 شود محروم می تحصیلی مدرك دریافت و تحصیل ادامه از کند، دفاع موفقیت



 
 نمره باقیمانده مربوط به ارائه مقاالت در کنفرانس ها و یا چاپ مقاالت در  2بوده که  18بدون مقاله  سقف نمرات پایان نامه

نمره، هرمقاله ارائه شده در کنفرانس هاي  5/0نشریات معتبر می باشد (هرمقاله ارائه شده در کنفرانس هاي دانشجویی 
 نمره)  2ژوهشی و مجله موسسه  علمی پ نمره و هر مقاله چاپ شده در نشریات علمی ترویجی، 1معتبر 

 سمینار خود را در یکی از دو بازه نیمه اول آبان یا اردیبهشت هر سال و با حضور استاد راهنما یا مشاور  است موظف دانشجو
 2ید (و نماینده تحصیالت تکمیلی و با حضور اجباري کلیه دانشجویان که در آن ترم درس سمینار انتخاب نموده اند ارائه نما

 )نمره از کل نمره درس سمینار مربوط به حضور دانشجو در ارائه سمینار بقیه دانشجویان می باشد

  و در  کسب نماید، مشروط تلقی می گردد 14واحد درسی انتخاب کرده و میانگین کمتر از  8دانشجویی که در یک نیمسال
 مه تحصیل محروم می گردد.باشد از ادا 14صورتیکه میانگین نمرات در دو نیمسال کمتر از 

 است. 12 جبرانی یا دوره از دروس اعم در هر درس قبولی نمره حداقل 
 که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب ننمایند، چنانچه در نیمسال هاي بعدي درس یا  براي دانشجویان

دروس را با نمره قبولی بگذرانند، نمره یا نمره هاي مردودي قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو فقط ثبت و باقی می ماند 
دوره  آخرین نمره قبولی در آن درس مالك محاسبه میانگین کلصرفاً اما این نمره در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و 

 خواهد بود.
 باشد اجازه دفاع از پایان نامه را ندارند و کمتر 14 از آنان نمرات کل میانگین دروس کلیه گذراندن از پس دانشجویان که 

واحد در یک ترم از  10حداکثر با اخذ مجدد  توانند می باشد نرسیده پایان به آنان مدت تحصیل مجاز حداکثر که درصورتی
برسانند که در  14میانگین کل واحدهاي گذرانده را به حداقل  کسب نموده اند  14 از کمتر نمرهدر آنها  را که درس هایی

  شود.  ع از پایان نامه به آنان داده میآن صورت اجازه دفا
 شوراي  تأیید و استادیاري حداقل مرتبه با علمی هیأت اعضاي از یکی موافقت و با دانشجو پیشنهاد به راهنما استاد

  شود. می تعیین موسسه تکمیلی تحصیالت
  و بر  10/8/1394مورخ  /و 162902شماره آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  آیین نامه 21ماده  1ه تبصربه با استناد

 توانند  و مابعد می 94ورودي  و طراحی شهريدانشجویان کارشناسی ارشد معماري ، تا اطالع ثانوي اساس شیوه نامه موسسه
داخل یا خارج از موسسه و از اعضاي هیات علمی با مرتبه مربی که دانشجوي دکترا بوده و امتحان جامع را از اساتید راهنما 

  .را گذرانیده باشند انتخاب نمایند
  هاي بعدي و درصورت داشتن سنوات  نموده اند، در صورت نیاز به تمدید درس در ترمدانشجویانی که درس پایان نامه را اخذ

 بایستی دوباره درس پایان نامه را اخذ نمایند. می
 می باشد ممنوعدر دوره ارشد  تغییر رشته، انتقالی و میهمانی. 
  االت در کنفرانس ها و یا چاپ مقاالت در نمره باقیمانده مربوط به ارائه مق 2بوده که  18سقف نمرات پایان نامه بدون مقاله

نمره، هرمقاله ارائه شده در کنفرانس هاي  5/0نشریات معتبر می باشد (هرمقاله ارائه شده در کنفرانس هاي دانشجویی 
 نمره) . 2ژوهشی و مجله موسسه  نمره و هر مقاله چاپ شده در نشریات علمی ترویجی، علمی پ 1معتبر 

 هر سال و با حضور استاد راهنما یا مشاور  اردیبهشتخود را در یکی از دو بازه نیمه اول آبان یا  سمینار است موظف دانشجو
 2و نماینده تحصیالت تکمیلی و با حضور اجباري کلیه دانشجویان که در آن ترم درس سمینار انتخاب نموده اند ارائه نماید (

 ).جو در ارائه سمینار بقیه دانشجویان می باشدنمره از کل نمره درس سمینار مربوط به حضور دانش
  در شرایط خاص، حذف یک یا تمام دروس در یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید موسسه قبل از شروع

  امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.
  ولی نتواند یا نخواهد از پایان گذرانیده باشد  14میانگین کل حداقل چنانچه دانشجویی تمام واحد هاي آموزشی دوره را با

و طبق نظر گروه آموزشی واحد یا واحدهاي  معادل تعداد واحد پایان نامهباید در مدت مجاز تحصیلی،  نامه خود دفاع کند



 
شیوه آموزشی دانش آموخته به بگذراند تا در دوره مذکور  14درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل 

 پاسخ مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزي آموزش عالی وزارت علوم ( شود دانش آموختگی در دانشنامه قید می. نوع شیوه شود
آیین نامه دانشجویان ارشد  25استعالم موسسات در خصوص ماده  در ارتباط با 18/1/97مورخ   2701/21/2نامه شماره در 

دانشجو باید واحد پایان نامه را اخذ نماید و چنانچه در نیمسال چهارم یا پنجم به هر دلیل نتواند از پایان نامه خود دفاع "
آن واحد آموزشی اخذ و پس از گذراندن آن دروس به صورت آموزش محور دانش کند طبق نظر گروه آموزشی معادل 

  )."آموخته شود
  دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحدهاي درسی به وي اعطا می دانشجویی که به هر دلیل نتواند

  شود.
  پس از دفاع با تایید استاد (اساتید) راهنما و یکی از داوران (به انتخاب هیات  یک ماهدانشجو موظف است حداکثر ظرف مدت

داوران) پایان نامه اصالح شده را به مدیر گروه آموزشی تحویل دهد. مدیر گروه پایان نامه را، از نظر درج مندرجات بر اساس 
بی نقص بودن، نسخه اصـلی پایـان نامـه را بـراي     پایان نامه در موسسه، مورد بررسی قرار داده و در صورت  راهنماي نگارش

را بـه دو   پایان نامـه اطالعات نمایۀ  تکثیر و صحافی به دانشجو تحویل می دهد. دانشجو پس از تایید مدیر گروه موظف است
ا  نشـانی  زبان فارسی و انگلیسی آماده نموده و در پایگاه ثبت اطالعات پایان نامه ها و رساله هاي تحصیالت تکمیلی کشور ب

http://thesis.irandoc.ac.ir  .فقط پس از دریافت شماره رهگیـري از طریـق سیسـتم و تاییـد فـرم دریافـت       وارد نماید
وانـد  در سایت و تایید آن توسـط نماینـده موسسـه در کتابخانـه (سـرکارخانم مقرونـی)، دانشـجو مـی ت         پایان نامهاطالعات 

   التحصیلی نماید درخواست فارغ
  ثبت پایان نامه در مرکز اسناد و آمار جهت ادامه مراحل فراغت از تحصیل الزامی است.   :1تبصره 

  

دانشجویان می توانند مشکالت آموزشی  خود را با کارشناس تحصیالت تکمیلی موسسه سرکار خانم مهندس رحیمی در آموزش  اًضمن
نامه و چگونگی تکمیل فرم سمینار و پایان نامه خود را   مطرح نمایند. همچنین اگر دانشجویان سوالی در ارتباط با فرمت نوشتن پایان

و فایل فرمت نوشتن پایان نامه در درخواست سمینار و پایان نامه هاي  نت آموزشی مراجعه نمایند (فرمدارند می توانند به حوزه معاو
  روي سایت موسسه قرار دارد).

 


