باسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد دولت آباد

مرحله پژوهشي دوره کارشناسي ارشد شامل سمينار و پاياننامه است و دانشجويان موظفند با رعايت حداقل يکي از موارد ذيل
نسبت به تصويب موضوع سمينار و يا پايان نامه تصميمگيري نمايند:
الف  -به روز بودن موضوع پيشنهادي در سطح بين المللي
ب  -کاربردي بودن موضوع پيشنهادي در سطح ملي (به عنوان نمونه ،اولويتهاي پژوهشي سازمانهاي دولتي و غير دولتي)

ماده :1هدف از ارائه سمينار ،آشنايي عملي دانشجويان کارشناسي ارشد با اصول اوليه روش تحقيق ،نحوه استفاده از منابع اطالع-
رساني و شيوه ارائه کتبي و شفاهي نتايج يک تحقيق در قالب جمع آوري ،بررسي و دسته بندي ( و در بهترين حالت ،ارزيابي )
تحقيقات انجام شده ترجيحاً در ارتباط با زمينهي تحقيق پاياننامه دانشجو است.
ماده  :2تعداد واحد سمينار  2واحد است و دانشجو موظف است در آخرين ترم تحصيلي اخذ دروس ،بعد از گذراندن حداقل 12
واحد ارشد (معموالً ترم سوم) ،واحد سمينار را اخذ نمايد.
تبصره :1انتخاب واحد سمينار ،در موعد انتخاب واحد نيمسال تحصيلي از طريق سايت آموزش دانشگاه توسط دانشجو انجام
ميشود.
تبصره  :2در آخرين نيمسال اخذ دروس نظري ،دانشجو ميتواند  6واحد نظري 2 ،واحد سمينار و  6واحد پاياننامه را با هم اخذ
نمايد.
ماده  : 3موضوع سمينار دانشجو ،حداکثر تا يک ماه پس از اخذ درس سمينار ،از طريق فرم مربوطه ،بايد به تصويب گروه برسد،
در غير اينصورت مطابق با دستور العمل «نحوه تاثير تأخير در نمره سمينار دانشجويان» اقدام خواهد شد.
تبصره :1حداقل مدت زمان ميان تصويب موضوع در گروه و دفاع از سمينار  3ماه مي باشد.
تبصره  :2دانشجو موظف است حداکثر تا قبل از شروع امتحانات نيمسال بعد از اخذ درس سمينار ،از موضوع سمينار خود دفاع
کند.

ماده  : 4دفاع از سمينار در يک جلسه عمومي که حداقل از يک هفته قبل ،از طريق وب سايت و درج اطالعيه در برد گروه ،اعالم
شده باشد و با حضور استاد درس سمينار ،احتماالً عضو هيئت علمي نماينده گروه (به عنوان استاد مدعو با مشورت استاد درس
سمينار) يا ساير اساتيد و دانشجويان عالقمند صورت مي گيرد.
تبصره  :1در صورت حضور اساتيدي غير از استاد درس سمينار ،نمره نهايي از ترکيب نمره استاد راهنما با ضريب  2و استاد مدعو
با ضريب  1تعيين ميگردد.
ماده  : 5دانشجو موظف است که گزارش سمينار خود را در قالب الگوهاي نگارش سمينار ،تهيه و به ترتيبي به استاد راهنما
تحويل نمايد که نمره وي تا حداکثر مهلت تعيين شده پس از برگزاري جلسه دفاعيه ،به تحصيالت تکميلي گروه تسليم گردد.

ماده  :1دانشجو موظف است تا پايان نيمسالهاي اخذ دروس نظري (معموالً نيمسال سوم) ،استاد راهنماي پاياننامه را انتخاب و از
طريق فرم تعيين موضوع و استاد راهنماي پاياننامه ،نسبت به تحويل آن به گروه اقدام نمايد.
تبصره :1حداکثر مهلت اخذ موافقت استاد راهنما و تحويل فرم تعيين استاد راهنماي پاياننامه ،يک ماه پس از انتخاب واحد
پاياننامه ،خواهد بود.
ماده  :2زمان تحويل پروپزال ،قبل از شروع امتحانات نيمسال تحصيلي اخذ پاياننامه ،ميباشد.
تبصره :1از دانشجويان خواهشمند است قبل از نوشتن پروپوزال از خالي بودن ظرفيت اساتيد راهنما ،توسط گروه مربوطه و
تحصيالت تکميلي اطالع حاصل نماييد.
ماده  :3استاد مشاور در موارد خيلي خاص (به عنوان نمونه موضوعات بين رشتهاي) به پيشنهاد استاد راهنما و پس از تاييد شوراي
پژوهشي گروه تعيين ميگردد.
ماده  :4دانشجو موظف است پس از انتخاب واحد پايان نامه ،تا زمان دفاع در نيمسالهاي بعدي ،تمديد پاياننامه ثبت نام نمايد.
تبصره :1شهريه ثابت نيمسالي که فقط تمديد پايان نامه اخذ شده است ،نصف ميباشد.
ماده  : 5فاصله زماني بين ثبت موضوع پاياننامه ،تا دفاع نهايي حداقل  6ماه است.
ماده :6پس از تدوين شدن پايان نامه توسط دانشجو و تاييد استاد راهنما مبني بر آمادگي دفاع ،زمان دفاع از پايان نامه توسط گروه
مشخص و به دانشجو جهت انجام مراحل بعدي اعالم مي شود.
ماده :7دانشجو موظف است يک نسخه از پاياننامه را در مدت قانوني(دو هفته قبل از تاريخ دفاع) به دست داوران برساند.

ماده :8ارزشيابي پاياننامه در جلسه دفاعيه ،توسط هياتي متشکل از استاد راهنما (و استاد مشاور احتمالي) و دو نفر از اعضاي هيات
علمي داخل و خارج به عنوان داور و ناظر جلسه صورت مي گيرد.
ماده :9در صورتي که پايان نامه از نظر هيات داوران ،غير قابل قبول تشخيص داده شود ،دانشجو موظف است در مدت زمان تعيين
شده ،پايان نامه را تکميل نموده و بار ديگر در زماني که هيات داوران تعيين نموده اند ،از آن دفاع نمايد.
ماده :10چنانچه دانشجو داراي اضافه سنوات باشد بايد مجوزهاي الزمه قبالً اخذ شده باشد.
ماده :11چنانچه پاياننامه در پايان نيمسال چهارم به اتمام نرسد ،دانشجو درصورت تاييد استاد راهنما ،قادر به تمديد پاياننامه در
نيمسال پنجم خواهد بود.
ماده  :12دانشجوياني که در نيمسال مهر پايان نامه خود را اخذ نمودهاند در صورتيکه زمان تحويل پايان نامه و انجام مراحل دفاع
تا تاريخ  11/30همان سال تحصيلي باشد ديگر الزم نيست شهريه ثابت نيمسال بعد را پرداخت نمايند و دانشجوياني که در نيمسال
بهمن پايان نامه خود را اخذ نموده اند در صورتيکه زمان تحويل پايان نامه و انجام مراحل دفاع تا تاريخ  6/30همان سال تحصيلي
باشد ديگر الزم نيست شهريه ثابت نيمسال بعد را پرداخت نمايند.
تبصره  :1درصورتيکه زمان تحويل پايان نامه و انجام مراحل دفاع بعد از تاريخهاي فوق باشد ،دانشجو موظف به انتخاب واحد
مجدد پايان نامه و تمديد آن در نيمسال بعد مي باشد.

توجه :جهت اطالع از مراحل تصويب و تعيين موضوع پاياننامه و همچنين مراحل برگزاري جلسه دفاع نهايي ،به
راهنماهاي مربوطه مراجعه نماييد.

