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دستورالعمل پايان نامه كارشناسي ارشد
كليه دانشجوياني كه تصميم به اخذ درس  6واحدي پايان نامه را دارند موظف به مطالعه دقيق اين
دستورالعمل و عملكرد بر اساس آخرين نسخه آن مي باشند.

1
بهار 3131

دستورالعمل پايان نامه دوره كارشناسي ارشد
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پايان نامه كارشناسي ارشد:
دوره کارشناسی ارشد (ناپيوسته) دوره ای تمام وقت از دوره های آموزش عالی باالتر از مقطع کارشناسی است که گذراندن آن منجر به
مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط می گردد.
هدف از اجرای دوره کارشناسی ارشد ،تربيت يافتن متخصصان و پژوهشگران با تاکيد بر موارد ذيل می باشد :
گسترش و تعميق دانش در يک زمينه خاص
آشنايی با آخرين دستاوردهای علمی در يک زمينه خاص
کسب مهارتهای الزم آموزشی –پژوهشی
آشنايی با روشها و ابزارهای تحقيق
آمادگی برای ورود به دوره عالی دکتری
دوره کارشناسی ارشد شامل دو مرحله آموزشی و پژوهشی بوده که مدت اين دوره 2 ،سال می باشد .مرحله آموزشی واحدهای درسی دوره و
مرحله پژوهشی شامل سمينار و پايان نامه است.
پاياننامه :فعاليت پژوهشی -تحقيقاتی است که در يک زمينه رشته تحصيلی مربوط و تحت راهنمايی استاد راهنما انجام میگيرد.


انتخاب واحد پايان نامه :
تعداد واحد پاياننامه  6واحد براساس برنامه مصوب میباشد.
دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلی نسبت به انتخاب واحد پايان نامه اقدام نمايد.

تذکر :مطابق تصميم نود وششمين جلسه شورای آموزشی دانشگاه در صورتی که پروپوزال بعد از تاريخ سی و يكم خرداد ماه به گروه
آموزشی تحويل شود  0/5نمره از نمره پايانی دانشجو کسر خواهد شد.

استاد راهنما:
استاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد آموزشی  -پژوهشی به پيشنهاد دانشجو و با موافقت يكی از اعضای هيأت علمی با مرتبه حداقل
استادياری و تأييد شورا تعيين میشود .
تبصره  :چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالی انتخاب میشود به جای شرط استادياری داشتن مدرک دکتری الزامی است .
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استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما پس از تأييد شورای تحصيالت تكميلی از اعضای هيأت علمی داخل يا متخصصان خارج از دانشگاه
انتخاب میشود .

موضوع پايان نامه:
 باتوجه به هدف دوره های آموزشی رشته های دانشكده موضوع پايان نامه میتواند يكی از موضوعات مرتبط با دروس خصصی و
در راستای اهداف از پيش تعيين شده رشته تحصيلی دانشجو باشد.
 دانشجو موظف است موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد يا اساتيد راهنما و تأييد شورای تحصيالت تكميلی انتخاب نمايد.

تصويب موضوع پايان نامه:


دانشجو موظف است پس از انتخاب موضوع مورد عالقه خود فرم پروپوزال (پيشنهاد پايان نامه) را از سايت دانشكده تهيه نموده و
با راهنمايی استاد راهنمای پايان نامه تكميل نمايد و به صورت تايپ شده (فايل و پرينت) به ايشان تحويل دهد.



موضوع پاياننامه پس از تأييد شورای تحصيالت تكميلی دانشكده قطعيت میيابد .



با توجه به محدوديت تعداد جلسات شورای تحصيالت تكميلی ،دانشجو موظف است از طريق استاد راهنمای پايان نامه تصويب
موضوع پايان نامه را پيگيری نمايد .مهلت تحويل پيشنهاد پايان نامه به گروه حد اکثر تا تاريخ سی و يک خرداد ماه بوده و در
صورت تأخير  0/5نمره (به تشخيص شورای تحصيالت تكميلی) از نمره نهايی کسر خواهد شد.



در صورت عدم تصويب پايان نامه در شورای تحصيالت تكميلی دانشجو موظف است ظرف مدت دو هفته اصالحات الزم را
انجام داده و پروپوزال را جهت بررسی مجدد به گروههای آموزش عودت دهد .در غير اينصورت پس از پايان مهلت 0/5 ،نمره (به
تشخيص شورای تحصيالت تكميلی) از نمره نهايی کسر خواهد شد.

تذكر:دانشجو پس از ثبت قطعی درس پايان نامه نمیتواند موضوع آن را تغيير دهد وچنانچه درموارد استثنايی به داليل موجهی از قبيل فراهم
نشدن امكانات مجبور به تغيير موضوع پايان نامه گردد اين امر پس از تائيد استاد راهنمای پايان نامه وتائيد نهايی شورای تحصيالت تكميلی
ميسر میباشد.
تذكر:دانشجوپس از ثبت قطعی درس پايان نامه نمیتواند اين درس را حذف نمايد.

4

دستورالعمل پايان نامه دوره كارشناسي ارشد

مهلت انجام پايان نامه:
 دانشجو پس از انتخاب پايان نامه موظف است زير نظر استاد راهنمای پايان نامه مشغول به انجام آن گردد وتا پايان ترم چهارم آن رابه
اتمام رساند.
 در موارد استثنايی افزايش طول مدت دوره با تشخيص شورای تحصيالت تكميلی و با کسر نمره (به تشخيص شورای تحصيالت
تكميلی) مجاز است .در هر صورت ،مدت دوره نبايد از  2/5سال تجاوز نمايد .
تذكر:منظور از پايان ترم برای به انجام رساندن پايان نامه قبل از شروع ايام امتحانات آن ترم می باشد .بديهی است که در موردترم دوم سال
تحصيلی قبل از فرا رسيدن ايام تعطيالت تابستان نمره پايان نامه دانشجو میبايست به آموزش اعالم شده باشد ،يا مطابق آنچه که در باال گفته
شد پايان نامه برای ترم بعد تمديدگردد.

نحوه ارزيابي وامتحان:
 پس از اتمام پايان نامه دانشجو با راهنمايی استاد راهنمای پايان نامه و با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش کاملی از پايان نامه را
تهيه مینمايد(درقسمت راهنمای تهيه گزارش توضيحات الزم جهت تهيه اين گزارش آمده است).
 دانشجوموظف به تكميل فرم کفايت دفاع از پايان نامه که شامل:
o

کسب موافقت کتبی استاد راهنمای پايان نامه

o

تحويل فرم به همراه نامه مديرگروه و يک نسخه صحافی نشده از گزارش به ممتحن وتاييديه ممتحن

 دانشجوموظف به پيگيری برگزاری جلسه دفاعيه می باشد.
 استاد داور (ممتحن) هر پايان نامه با پيشنهاد شورای تحصيالت تكميلی تعيين خواهد شد.
 دانشجو موظف است يک هفته قبل از جلسه دفاع در محل دانشكده اطالع رسانی نمايد.
 دانشجو موظف است با هماهنگی استاد راهنمای پايان نامه وممتحن زمان برگزاری جلسه دفاعيه را در مهلت مقرر تعيين نمايد .پس
از برگزاری جلسه دفاعيه توسط دانشجو باحضور استاد راهنمای پايان نامه ،استاد ممتحن استاد و نماينده آموزش راهنمای پايان نامه
با درج نمره در فرم ارزيابی آن را برای مدير گروه مربوطه ارسال می نمايد.
 پايان نامه اصالح شده نهايی بايد در دو نسخه (جهت تحويل به کتابخانه دانشكده و استاد راهنمای پايان نامه) به همراه CD
صحافی و تحويل گردد.
 تذكر:ثبت نمره در آموزش منوط به تحويل اين دو نسخه خواهد بود.
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ارزشيابي پايان نامه:
 ارزشيابی پاياننامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران انجام میشود .
 ترکيب هيأت داوران براساس دستورالعمل شورای تحصيالت تكميلی است .
 برگزاری جلسه دفاعيه تنها با حضور استاد راهنمای اول امكانپذير خواهد بود.
 نمره از  11تا  : 20عالی


نمره از  11تا  : 11/11بسيار خوب



نمره از  16تا  : 11/11خوب



نمره از  14تا  : 15/11قابل قبول

 ب –نمره کمتر از  : 14غير قابل قبول
تبصره  :چنانچه ارزشيابی پاياننامه غيرقابل قبول باشد ،دانشجو مجاز است حداکثر يک نيمسال در مدت مجاز تحصيل در جلسه دفاعيه
شرکت و مجدداً از پايان نامه دفاع کند .دانشجويی که در فرصت تعيين شده نتواند از پاياننامه خود با موفقيت دفاع نمايد ،از ادامه تحصيل و
دريافت مدرک تحصيلی محروم میشود .
نمره مقاالت مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد جهت احتساب در نمره پايان نامه:
براساسمصوباتجلساتشورايآموزشيدانشگاهصنعتنفتمورخ11/11/30و19/30/91
نمرهمقاله

نوعمقاله
مقاالتدركنفرانسهايكشورهايخارجيبهشرطشركتاستادراهنمايادانشجو

1

مقاالتدركنفرانسهايداخليكهتوسطانجمنهايعلميدارايمجلهعلميپژوهشيميباشند

1

مقالتكنفرانسهايداخليبرگزارشدهتوسطارگانهوسازمانها

./5

مقاالتدرمجلهعلمي-ترويجي

1
1/5

مقاالتدرمجلهعلمي-پژوهشيوISC
مقاالتتحتشاخص(ISIبدونپرداختهزينه)ونشريهعلميپژوهشيدانشگاهصنعتنفت

2

مقاالتتحتشاخص(ISIباپرداختهزينه)

1/5

مقاالتتحتشاخصهايغير(ISIبدونپرداختهزينه)

1/5
------

مقاالتتحتشاخصهايغير(ISIباپرداختهزينه)
گواهيثبتاختراعمميزيشدهتوسطسازمانپژوهشهايعلميوصنعتيايران
 مقاالت ارائه شده به صورت پستر نصف نمره
 حد اکثر نمره جهت مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی  1نمره می باشد.
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 مرجع تصميم گيری يک کميته سه نفره متشكل از (مديرگروه  +معاون آموزشی و تحصيالت تكميلی  +معاون پژوهشی هر
دانشكده ) خواهد بود .در صورتيكه استاد راهنما يكی از اين سه نفر باشد از ترکيب حذف خواهد شد.
 مدت مجاز جهت ارائه مقاله حداکثر سه ماه پس از دفاع می باشد.
 مقاله می بايست فقط شامل اسامی دانشجو و استاد و مشاور بوده و همچنين نويسنده مسئول استاد راهنمای دانشجو تعيين شده باشد.

تذكر
 در مواردی که آييننامه ساکت است ،تصميم گيری بر عهده شورا ی تحصيالت تكميلی میباشد .
 تفسير آييننامه بر عهده معاونت آموزشی دانشكده است و در صورت بروز ابهام ،نظر معاونت مذکور مورد استناد قرار خواهد
گرفت .

راهنماي تهيه گزارش:
 - 1کليه گزارش بايد به زبان انگليسی تايپ گردند.
 - 2الزم است نسخه تحويل داده شده به مدير گروه بصورت Hard Coverباجلد گالينگوربه رنگ های تعيين شده درذيلكه
مشخصات پايان نامه شامل نام دانشگاه ودانشكده عنوان پايان نامه نام دانشجو يا دانشجويان مجری استاد يا اساتيدراهنماوتاريخ پايان
آن می بايست روی جلد گزارش آن طالکوب شده باشد.


گروه مهندسی انرژی  :آبی

 - 3گزارش میبايست روی کاغذ  A4و با تنظيمات زير تهيه گردد:
فاصلهازباال0:سانتيمتر

فاصلهازپايين0:سانتيمتر

فاصلهازراست9/5:سانتيمتر

فاصلهازچپ9/5:سانتيمتر

 - 4قلم انتخابی برای متن  Time New Romanبا اندازه  12و فاصله خطوط  1/5باشد.
 - 5کليه عناوين به صورت Boldو با اندازه 14زير عناوين به صورت Boldبا اندازه  12تا  13انتخاب گردد.
 - 6پاورقی ) (Footerبايد شامل تشريح کلمات و اصطالحاتی باشد که نياز به توضيح دارند.
تذكر :از ارائه منابع و شرح توالنی در پاورقی خودداری گردد.
 - 1متن گزارش بايد شامل قسمتهای ذيل بوده وبا ترتيب مذکور تهيه گردد:
1
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Appendix A
. انجام خواهد شد..... وA-1,A-2 شماره گذاری صفحات اين قسمت به صورت
 به عنوان مثال پايان نامههای مطالعاتی فاقد فصلی تحت. آرايش فوق میتواند تغييراتی بكند، الزم به ذکر است بر حسب نوع پايان نامه:تذكر
.خواهد بودFlow Chart and Programming می باشند و عنوان فصل سوم پايان نامه نيزExperiment setup عنوان
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