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  کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد  نامه دورهنامه دورهينينييدستورالعمل اجرايی آدستورالعمل اجرايی آ

  دانشگاه اراکدانشگاه اراک

 

 

 مقدمه

م، ارت علهودر نظام آموزش عالي کشور و با توجه بهه سياسهو وز کارشناسي ارشد به منظور تعيين ضوابط کلي دوره

ه ه آئهين نامهبدانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي و با عنايو  به وري در تفويض اختيارآتحقيقات و فن

رايهي دسهتورالعل  اج 4/7/1394شوراي عالي برنامه ريزي وزارت مورخ  866جلسه  مصوب کارشناسي ارشددوره 

 ،ايهن دوره در برگزاري کيفيو و ايجاد هلاهنگي افزايش منظور بهپژوهشي، -در شيوه آموزشي کارشناسي ارشددوره 

  .شرح زير تدوين گرديده اسو ، بهاراک در سطح دانشگاه

 

 کليات :فصل اول

 تعاريف -1ماده 

 براي اختصار واژگان زير در اين دستورالعل  به کار مي رود: 

 اسو. وريآفنو  تحقيقاتمنظور وزارت علوم،  وزارت:

 اسو. کارامنظور دانشگاه  دانشگاه:

 ارشد اسو. هاي کارشناسيها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجري دورهمنظور دانشگاه مؤسسه:

د منتههي به اخذ مدرک کارشناسي ارش اسو کهاز دوره کارشناسي  باالتردوره اي  دوره کارشناسی ارشد:

 مي شود.

  سو.درسي و پايان نامه ا دوره اي که محتوي برنامه آن مشتل  بر واحدهاي :پژوهشی-شيوه آموزشی

ايي فعاليو پژوهشي تحقيقاتي اسو که در يک زمينهه رشهته تحصهيلي مربهوت و تحهو راهنله پايان نامه:

 استاد راهنلا انجام مي گيرد.

 شوراي تحصيالت تکليلي دانشگاه اراک اسو.منظور  :شورا

 منظور تحقيق و تتبع نظري اسو. سمينار:
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 دوره لیمشخصات ک -2ماده 

اي مصهوب ههبهر اسهاب برنامهه  کهاسو از دوره کارشناسي  باالتر ايکارشناسي ارشد ناپيوسته، دوره ره دو

در  کارشناسي ارشد در رشته مربوطه منتههي مهي شهود. ايهن دوره مدرکشوراي گسترش آموزش عالي، به 

 پژوهشي برگزار مي گردد.-دانشگاه اراک به شيوه آموزشي

 

 رشداکارشناسي  دوره در « پژوهشي» و  «پژوهشي -آموزشي » ، «آموزشي» شيوههر سه  اجراي -3ماده 

 مجاز اسو. عاليگسترش آموزش  شورايمجوز از  کسب توسط مؤسسه با

 

 هدف -4ماده 

يالت تقويهو و توسهعه دوره ههاي تحصه، و تهدوين آيهين نامهه آن کارشناسي ارشدهدف از برگزاري دوره  

 ايش تقاضهاه شيوه هاي نوين ارايه آموزش، پاسخگويي مناسب به افهزتکليلي، ارتقاي کيفيو، تنوع بخشي ب

سهان هلهاي تحصيالت تکليلي، تقويو و ارتقاي سهطح کيفهي و کلهي ايهن دوره هها و  براي ورود به دوره

ربيهو تمنهدي از آن در  سازي آن با برنامه هاي توسعه و ديگهر اسهناد راهبهردي کشهور اسهو تها بها بههره

 ماهر و برجسته در سطح کشور بکوشيم. متخصصان و پژوهشگران

 

  

 ضوابط ورود داوطلبان به دوره کارشناسی ارشد دوم:فصل 

 

 شرايط ورود -5ماده 

  اليه داشهتن شهرايط علهومي ورود بهه آمهوزش عه1 :عبارت اسو از کارشناسي ارشدشرايط ورود به دوره 

وره ا بهودن مهدرک رسهلي پايهان ددارهه 2  مطابق با مندرجات دفترچه ثبو نام آزمهون کارشناسهي ارشهد

ر آزمهون ورودي قبهولي د -3کارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 .مورد تأييد وزارت يا کسب پذيرش از مؤسسه براساب مقررات مصوب

 مدرک معادل کارشناسي براي ورود به اين دوره فاقد اعتبار اسو. تبصره:
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 سوم: مقررات آموزشیفصل 
اللللهي طبهق ضهوابط حضوري، مجهازي و بينبه صورت روزانه، شبانه، نيله کارشناسي ارشد دوره -6ماده 

 .اسومربوت قاب  اجرا 

 

 و.نيلسال تحصيلي اس 4سال مشتل  بر  2حداکثر پژوهشي -آموزشيطول مدت دوره در شيوه  -7ماده 

ر دانهش در مهلهو مقهر ي دوره روزانههدر صورتي که دانشهجو آيين نامه، 6ماده ، بر اساب تبصره :1 تبصره

ش سهنوات آموخته نشود، موسسه اختيار دارد مدت تحصي  وي را حداکثر تا دو نيلسال افهزايش دههد.افزاي

ا دريافهو بتحصيلي در نيلسال اول به صورت رايگان و در نيلسال دوم با کسب مجوزهاي الزم از موسسه و 

 طبق تعرفه مصوب هيات امناي موسسه انجام مي شود.دل دانشجويان شبانه معاهزينه 

احهد ههاي نتوانهد حهداق  و دانشگاهچنانچه  آئين نامه کارشناسي ارشد 14ماده  2براساب تبصره  :2تبصره

حصهيلي اين نيلسال به عنوان يک نيلسال کامه  در سهنوات تدرسي را در يک نيلسال تحصيلي ارئه دهد، 

 اشد.وب ميگردد، اما ميانگين نلرات اين نيلسال در مشروت شدن دانشجو بي تاثير مي بدانشجو محس

 

سهاب ، بها احتپژوهشي بر حسب رشته –آموزشي شيوه  ارشد در تعداد واحدهاي دوره کارشناسي -8ماده 

 .واحد اسو  32و حداکثر  28حداق    پايان نامهواحد هاي 

 

شجو بايهد در تعداد واحدهاي درسي را که دان، کارشناسي ارشد نامه آيين 7ماده  تبصره  بر اساب -9ماده 

 اسو. 14و حداکثر  8هر نيلسال تحصيلي در اين دوره اخذ نلايد حداق  

 

شهجو تجهان  نداشهته باشهد دان کارشناسهي ارشهد چنانچه رشته دوره کارشناسي با رشهته دوره -10 ماده

 وب را تحو عنوان جبراني بگذراند.به تشخيص گروه آموزشي، تعدادي از در موظف اسو

 شود.يمباشد که در ابتداي دوره قب  از دروب اصلي ارائه واحد مي 12حداکثر دروب جبراني  :1تبصره 

برنامهه  تعيين تعهداد و عنهاوين دروب براسهاب .در انتخاب دروب، اولويو با دروب جبراني اسو :2تبصره 

 هده شوراي گروه اسو.مصوب در هر رشته و زمان انتخاب آنها بر ع

عنهوان  صهورتي کهه دردروسي را که دانشجو قبالً در دوره کارشناسي گذرانهده اسهو، تکهرار آن   :3تبصره 

 درب براساب سرفص  برنامه مصوب کارشناسي ارشد باشد، مجاز نيسو.

ي نلهره اسهو وله 12در دروب جبرانهي حداق  نلره قبولي آئين نامه،  9ماده  1بر اساب تبصره  :4تبصره 

يهات هنليگردد و هزينه اين دروب طبق تعرفهه مصهوب  محاسبهمذکور در ميانگين نيلسال و ک  دانشجو 

 از دانشجو دريافو مي شود. معادل هزينه دانشجويان شبانه موسسه ءامنا

ه بهراي زمان استفاده شهددر صورتي که در يک نيلسال ک  واحدها به صورت جبراني اخذ شود، : 5تبصره 

 براني در سقف سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه نليگردد.دروب ج

 

در  لتهر باشهد.ک 14نبايهد از اعم از متوالي يا غير متوالي  ميانگين نلرات دانشجو در دو نيلسال  -11ماده 

 مي شود.از ادامه تحصي  دانشجو در اين دوره جلو گيري غير اينصورت 
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نلهره  واحد معاف اسو و چنانچه ميانگين ذداق  اخآخرين نيلسال تحصيلي دانشجو از شرت ح -12ماده 

 شود.باشد، مشروت تلقي مي 14دانشجو در اين نيلسال کلتر از 

 

ت، کلتهر باشهد، در غيهر ايهن صهور 14ميهانگين که  نلهرات دانشهجو در پايهان دوره نبايهد از  -13ماده

 .شودارشد شناخته نلي آموخته دوره کارشناسيدانش

در  ،شهدکلتهر با 14، ميهانگين که  نلهرات او از ه پ  از گذراندن کليهه دروب دورهکدانشجويي  :1 تبصره

 نلره کلتهر تواند دروسي را که در آنهامي، صورتي که حداکثر مدت مجاز تحصي  وي به پايان نرسيده باشد

فقهط در يهک نيلسهال تکهرار کنهد و در صهورت جبهران کلبهود ميهانگين که ،  احراز کهرده اسهو، 14از 

م حصي  محهروتشود. دانشجويي که به هر دلي  نتوانند از اين فرصو استفاده کند، از ادامه موخته ميآدانش

 کند.شود و مدرکي دريافو نليمي

 ز نيسو. مجا پ  از اعالم و ثبو در کارنامه دانشجو دشتغيير نلره درب دانشجوي کارشناسي ار :2تبصره 

 

لزامهي اهاي آموزشي و پژوهشهي دوره ي درسي و ديگر فعاليوهاحضور دانشجو در تلامي برنامه -14ماده 

ورت صهمجلوع ساعات آن درب تجاوز کنهد، در غيهر ايهن  16/3اسو. غيبو دانشجو در هر درب نبايد از  

 شود.نلره دانشجو در آن درب صفر محسوب مي

، موجهه دانشهگاهظر يک درب، بيش از حد مجاز بوده و از ن کالب در صورتي که غيبو دانشجو در :1 تبصره

د شود. در اين صورت رعايهو حهتشخيص داده شود، آن درب از مجلوعه دروب انتخابي دانشجو حذف مي

يلسهال نجو يک واحد در آن نيلسال الزامي نيسو. ولي آن نيلسال از نظر طول تحصي  براي دانش 8نصاب 

 نشجو بي تاثير اسو.شود اما ميانگين نلرات اين نيلسال در مشروت شدن داکام  محسوب مي

 ناسهي ارشهد توسهط معاونهو آموزشهي و پژوهشهيگواهي اشتغال به تحصهي  دانشهجويان کارش :2تبصره 

 صادر مي شود. دانشکده

ر : گواهي اشهتغال بهه تحصهي  جههو ارائهه بهه  ارگهان ههايي ماننهد: نظهام وظيفهه، سهازمان امهو3تبصره

 يالت تکليلي دانشگاه صادر ميشود.دانشجويان،پلي  گذرنامه توسط معاونو آموزشي و تحص

  

ن شهود و هزينهه ايهر بهه نلهره صهفر در آن درب ميغيبو غير موجه در امتحان هر درب منج -15ماده 

 دروب در هلان نيلسال محاسبه و معادل هزينه دانشجويان شبانه محاسبه ميگردد.

 اي تحصهيالت تکليلهي يها،شهورپزشکيشهوراي از نظهر  صورتي که غيبو دانشهجو در امتحهان در :1تبصره

 . شود، موجه تشخيص داده شود، درب مزبور حذف ميدانشگاه کليسيون موارد خاص

شهي حذف تکدرب با درخواسو کتبي دانشجو و تائيهد اسهاتيد درب ، مهدير گهروه و معهاون آموز: 2تبصره

زينهه حذف، ه دانشکده در شوراي تحصيالت تکليلي دانشگاه تصليم گيري مي شود و در صورت موافقو با

 اين دروب در هلان نيلسال محاسبه و معادل هزينه دانشجويان شبانه محاسبه ميگردد.
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 يزشههفتهه دههم آمو انيهالورود، تا پا ديجد انيدروب دانشجو قيجهو تطب يمهلو زمان نيآخر: 3تبصره

قبهول  وان قاب عن جيکه بعد از زمان مذکور ارائه شوند به ه ييباشد و درخواسو ها رياول، امکان پذ لسالين

 هاي غيرانتفهاعي،آموخته از دانشهگاهدانش ودروب گذرانده دانشجويان انصرافي، اخراجي لنا ضنخواهد بود. 

رش بيق و پهذيهاي مجازي قاب  تطاي و دانشگاهحرفه-کاربردي، فني-پيام نور )رسلي و فراگير(، آزاد، عللي

 باشند.نلي

 

 

 

 اسهو خهودتواند به هر دلي  از تحصي  اعالم انصراف نلايد. در اينصهورت بايهد درخودانشجو مي -16ماده

دانشهجو  .ليم نلايهدتسه اداره تحصيالت تکليلهي صورت کتبي و شخصاً به به را از تحصي  مبني بر انصراف

 بگيرد. مجاز اسو فقط براي يکبار و تا دو ماه از تاريخ ارائه درخواسو، تقاضاي انصراف خود را پ 

وظهف مدانشجوي انصرافي يا اخراج از تحصي  ) مشروطي دو نيلسال، سنوات بيش از حهد مجهاز(  :1تبصره

 اسو به تعهداتي که سپرده اسو عل  نلايد.

عايهو ربها  دانشگاهتواند درصورت تسويه حساب کام  با رف يا اخراج از تحصي  ميدانشجوي منص :2تبصره

 يد.شرکو نلاورودي دوره کارشناسي ارشد مجدداً درآزمون شرايط مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور 

 : تصليم براي بازگشو به تحصي  دانشجوي منصرف از تحصي ، برعهده موسسه مي باشد. 3تبصره 

 

  ارشد ملنوع اسو. در دوره کارشناسي ، تغيير گرايش و ميهلاني تغيير رشته ،قالانت -17ماده

تکليلهي  شهوراي تحصهيالتانتقال از يک شيوه به شيوه ديگر با رعايهو سهنوات دوره در اختيهار  : 1تبصره 

 اسو. دانشگاه

 : انتقال و ميهلاني در صورت تائيد کليسيون موارد خاص، بالمانع مي باشد. 2تبصره 

 

کانپهذير ارشد با نظر گروه آموزشهي و بها شهرايط زيهر ام دوره کارشناسي معادل سازي دروب در -18 ماده

 اسو.

 براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باشد. دانشجوپذيرش  -الف

 مؤسسه قبلي دانشجو در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت باشد. -ب

 ريزي باشد.هاي مصوب شوراي برنامهامهسرفص  دروب گذرانده دانشجو براساب برن -ج

انشهجو واحد از دروب معادل سازي شده ، يک نيلسال از سهنوات مجهاز تحصهيلي د 14تا  8به ازاي هر -د

 کاسته ميشود.

  محسهوب منصهرف از تحصهي، انتخهاب واحهد نکنهد، هفته ي دورازدههم دانشجو در صورتي که تا پايان  -19ماده 

 .مي باشد. آئين نامه امکان درخواسو بازگشو به تحصي  تنها يکبار امکانپذير 19 ميشود و با توجه به ماده

ا ميتوانهد به باشهد تا قبه  از هفتهه دوازدههم  : در صورتي که دانشجو داراي دالي  موجه جهو انتخاب واحد1تبصره

يلهي يالت تکلدير تحصهارائه درخواسو کتبي، پ  از تائيد استاد راهنلا، مدير گروه، معاون آموزشهي دانشهکده و مه

 دانشگاه، با پرداخو جريله مصوب هيات امناي موسسه انتخاب واحد نلايد.
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ن حهذف و حذف نيلسال با درخواسو کتبي دانشجو و تائيد مهديرگروه،معاون آموزشهي دانشهکده، در زمها: 2تبصره

 . اضافه و با احتساب در سنوات در شوراي تحصيالت تکليلي تصليم گيري ميشود

ه تواند حهداکثر يهک نيلسهال از مرخصهي تحصهيلي اسهتفادارشد مي دانشجوي دوره کارشناسي -20 ماده

ه دانشجو درخواسو مرخصي تاييهد شهد شود.نلايد، مدت مذکور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي

ليلهي تحصهيالت تک مهديريو توسط گروه و دانشکده را بايد قب  از شروع نام نويسي نيلسال تحصهيلي بهه

 دانشگاه تحوي  نلايد.

 باشد. در اولين نيلسال ورود به دانشگاه مجاز نلي ، ميهلاني و انتقاليدرخواسو مرخصي تحصيلي  تبصره :

 

 

 چهارم: استاد راهنمافصل 

 

اي هيهات ارشد به پيشنهاد دانشجو و بها موافقهو يکهي از اعضهدوره کارشناسي استاد راهنلا در -21 ماده

 شود.تعيين ميدانشکده گروه و  يتأييد شورا پ  ازبه حداق  استادياري با مرت تلام وقو عللي

 ند.دانشجو موظف اسو حداکثر تا پايان نيلسال اول استاد راهنلاي خود را پيشنهاد نلاي: 1تبصره

للهي سهاير راهنلاي خهود را از اعضهاه هيهات عاتيد اسيکي از در موارد ضرورت، دانشجو مي تواند  :2تبصره

 ،زشهيگهروه آمو شهورايا و موسسات تحقيقاتي انتخاب کند. تشخيص موارد ضرورت به پيشهنهاد دانشگاه ه

 شهوراياد مي باشد. در چنين مواردي به پيشهنه دانشگاه شوراي تحصيالت تکليلي و تاييد شوراي دانشکده

 ود.شتعيين مي  اولگروه آموزشي، يک نفر از اعضاه هيات عللي آن گروه به عنوان استاد راهنلا ي 

ري شهود بهه جهاي شهرت اسهتادياچنانچه استاد راهنلا خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخهاب مي: 3تبصره

 .داشتن مدرک دکتري الزامي اسو

ي تأييهد شهورا و بها مشاور به پيشنهاد استاد راهنلها )اساتيد( ، استادپ  از تعيين استاد راهنلا -22ماده 

 شهوراي للي داخ  يا متخصصان خارج از دانشگاه با ذکهر نحهوه هلکهاري بههاعضاي هيأت عميان گروه، از 

 گروه معرفي مي شود. 

 رت گيرد.وم صودنيلسال  پايانقب  از حداکثر بايد  و استاد راهنلاي دوم انتخاب استاد مشاور : هتبصر

 و فراغت از تحصيل ، ارزشيابی پايان نامهپنجم: پايان نامهفصل 

 

تاييهد  و را بها نظهارت خود پايان نامه موضوعظف اسو حداکثر تا پايان نيلسال دوم دانشجو مو -23ماده 

 اييهد شهورايت وآموزشهي  گهروه . موضوع پايان نامه پ  از تصويباستاد راهنلا به گروه آموزشي ارائه نلايد

 .قطعيو مي يابد دانشکده

روع شهشهده اسهو بايسهتي قبه  از دانشجوياني که موضوع پايان نامه آنها بر روي انسهان طراحهي تبصره: 

 د(قر مي باشآزمايشات، مجوز کليته اخالقي را کسب نلايند )اين کليته در دانشگاه علوم پزشکي اراک مست

 

ع نيلسهال کهه قبه  از شهرو اح  تصويب و تاييد موضوع پايان نامه بايد به نحوي انجام گيردمهر -24ماده 

 .باشد شروع کرده کارهاي تحقيقاتي خود را انجامدمات و دانشجو مق تکلي  هفرم هاي مربوط سوم تلام
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 6حهداکثر  و 4پژوهشي براي هله رشته ها حداق   -پايان نامه در شيوه آموزشي هاي تعداد واحد :1تبصره 

 باشد.مي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزيواحد درسي 

 .اسو الزامي انتخاب واحد پايان نامه از نيلسال سوم به بعد :2 تبصره

ب ف اسو بر اسارا به پايان  نرسانده اسو موظ دانشجو پ  از انتخاب پايان نامه، تا زماني که آن :3تبصره 

ل  رين نيلسهاتقويم دانشگاهي در نيلسال )هاي( بعد نيز براي آن ثبو نام نلايهد. نلهره پايهان نامهه در آخه

  خواهد شد.ننلرات او منظور در ميانگين  ليو يلي، وارد کارنامه دانشجو مي شودتحص

ماه  6ي آيين نامه آموزش طبقتاريخ دفاع  شوراي تحصيالت تکليلي 221بر اساب مصوبه جلسه  : 4تبصره 

 .بعد از تصويب پروپزال در گروه مربوطه مي باشد 

نهد بها دانشجويان کارشناسي ارشهد ميتوان شوراي تحصيالت تکليلي 233براساب مصوبه جلسه   : 5تبصره 

ان نامهه خهود نيلسال در صورتي که حداق  شش ماه از تاييد پيشنهاديه آنها گذشته باشد از پاي 3ذراندن گ

 .دفاع نلايند

لعهاتي پژوهشي موظف اسو از ابتداي نيلسال سوم فعاليو هاي مطا -دانشجو در شيوه آموزشي -25ماده 

 اهنلا آغاز نلايد.پ  از تصويب، زير نظر استاد ر بطور رسلي، و عللي پژوهشي خود را

ود را بهه يکبار گزارش پيشرفو کار خه نيلسالهر  در از ابتداي نيلسال سوم دانشجو موظف اسو : 1 تبصره

 ساند. گروه بر شورايگونه اي که شام  اطالعات زير باشد با تاييد استاد راهنلا تهيه و به اطالع 

 در اين مدت الف( جزئيات فعاليو هاي آموزشي و يا تحقيقاتي انجام شده 

 فعاليو هاي پيش بيني شده براي چهار ماه آينده  ارائه برنامهب( 

 پ( ذکر مشکالت و موانع موجود و تاريخ احتلالي خاتله پژوهش

 ت( اطالعات مربوت به شرکو در کنفران  ها و سلينارهاي عللي

راهنلهاي  در صهورتي کهه اسهاتيدشهوراي تحصهيالت تکليلهي  261بهر اسهاب مصهوبه جلسهه  :2تبصره 

موزشهي و دانشجويان به هر دلي  از فعاليو پژوهشي دانشجويان خود ابراز عهدم رضهايو کننهد، معهاونين آ

در  م نلايند وتوانند بصورت کتبي و درج در پرونده تذکر مرحله اول را به دانشجو اعالمي پژوهشي دانشکده 

رج در الت تکليلي بصهورت کتبهي و داز طرف استاد محترم راهنلا مديريو تحصي عدم رضايوصورت تکرار 

ز ادامهه اپرونده تذکر دوم را اعالم مي دارد. در صورت تکهرار بهراي بهار سهوم مهديريو تحصهيالت تکليلهي 

وراي تحصي  دانشجو ملانعو بعل  خواهد آورد. بازگشو به تحصي  دانشجو تنهها از طريهق بررسهي در شه

 محترم امکان پذير خواهد بودتحصيالت تکليلي و منوت به صدور اجازه اين مرجع 

ود را خهتايپ شهده  قب  از اتلام سنوات تحصيلي پايان نامهروز  40دانشجو موظف اسو حداق   -26ماده 

 ااد راهنلهاسهت .براي طي مراح  دفاع به گروه آموزشي تحويه  دههد ،که به تأييد استاد راهنلا رسيده اسو

تهب را نيهز مرا گهروه آموزشهي .را براي دانشجو فراهم نلايد مي تواند مقدمات دفاع از پايان نامه پ  از اين

انشهکده معهاون آموزشهي د بهراي و کسب مجهوز دفهاع تحصيالت تکليلي نلايندهتعيين داوران،  اييدبراي ت

 ارسال مي نلايد.

ورت انجهام چنانچه دفاع از رساله صرفاً به دلي  طوالني شدن مراحه  اداري و نهه بهه دليه  ضهر : 1 تبصره 

 الحات عللي، بيش از يک ماه به طول بينجامد، مهدت مهازاد جهزو سهنوات تحصهيلي دانشهجو محسهوباص

 شود.نلي
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 ارائه پيشنهاديه در هنگام دفاع از پايان نامه الزامي اسو.:  2تبصره 

نلها و تاييهد حداق  يک ماه قب  از زمان دفاع، کليته داوري پايان نامه بهه پيشهنهاد اسهتاد راه -27ماده 

 ه انتخاب مي گردد.کدانشدگروه و شوراي  يشورا

م اخهراج در صورتيکه دانشجو درطي مدت مجاز به هر صورت از پايان نامه خود دفهاع ننلايهد حکه :1تبصره 

 وي صادر خواهد شد.

نشهکده کليه مکاتبات مربوت به دعوت استاد مدعو خارجي و داخلهي بوسهيله معهاون آموزشهي دا : 2تبصره 

 انجام مي گيرد.

د تيي اساماه قب  از جلسه دفاع يک نسخه از پايان نامه جهو ارسال برا ضروري اسو حداق  يک : 3صرهتب

 .تحوي  داده شود گروه آموزشيدفتر  به ،مدعو خارجي و داخلي

ده دانشهک تحصهيالت تکليلهي روز قب  از جلسه دفاع با هلاهنگي 10دانشجو موظف اسو حداق   :4تبصره

هاي احهدوو ساير  هي نصب در تابلوي اعالنات دانشکدو برا نلوده ه پايان نامه را تهيهآگهي زمان و مکان ارائ

 ارائه نلايد. به معاونو آموزشي دانشکده ،مريوت به گروه آموزشي

عههده  تجهيزات الزم جهو برگزاري جلسه دفاعيه بر فراهم نلودن مکان و تعيين هلاهنگي جهو :5تبصره

 مي باشد. ها دانشکده

 

 لسهه دفاعيههجارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاع از پايان نامه بصورت علومي برگزار مي شود.  -28ماده 

 .صورت مي گيردتوسط هيأت داوران  خصوصي که بالفاصله پ  از جلسه علومي برگزار مي شود،

 

 نشهگاه،ادبا حضهور نلاينهده تحصهيالت تکليلهي  زير نظر دانشکده و جلسه ارزشيابي پايان نامه -29ماده 

يد( ستاد)اسات، اراهنلا )اساتيد(به شرح زير برگزار مي شود: استاد ت علليأاعضاي هيتوسط هيأتي مرکب از 

بهه تحهداق  مر بهابا تخصص نزديک بهه کهار تحقيقهاتي دانشهجو،  ،نفر عضو هيأت عللي 2حداق  و  مشاور

 .استادياري يا استاديار پژوهشي

گهروه ز سهاير و يک نفر ا مربوطه داور، يک نفر از اعضاي گروه آموزشياز دو نفر عضو هيات عللي  : 1 تبصره

 سسهات آمهوزشيا ساير دانشگاهها و مو ، با در نظر گرفتن تخصص اساتيد،دانشکده هاي دانشگاه اراکها يا 

 ووه آموزشهي رگه شورايتاييد به پيشنهاد استاد راهنلا،  و فنآوري، تعالي تحو نظارت وزارت علوم، تحقيقا

 انتخاب مي شوند.شکده دان

گاه تحصهيالت تکليلهي دانشه يونلاينده تحصيالت تکليلي به پيشنهاد دانشکده و توسهط مهدير : 2تبصره

 تعيين مي گردد.

ديريو مهنلاينده تحصيالت تکليلي دانشگاه نظر خود را به صورت محرمانه و بطهور مسهتقيم بهه  :3تبصره 

 تحوي  مي دهد.  دانشگاه تحصيالت تکليلي

 

فهاع از درجه پايان نامه براساب کيفيو عللي پژوهش انجام شده، ميهزان نهوآوري، چگهونگي د  -30ده ما

 براساب نلره ارزيابي به شرح زير تعيين مي شود: يافته هاي پژوهشي و نحوه نگارش

 : عالي 20تا  19نلره از         
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 : بسيار خوب 99/18تا  18نلره از        

 : خوب99/17تا  16نلره از        

 متوسط: 99/15تا  14نلره از        

  مردود: 14نلره کلتر از        

 به شرت ،سالچنانچه ارزشيابي پايان نامه غير قاب  قبول باشد دانشجو مجاز اسو حداکثر يک نيل :1 تبصره

 امهه دفهاعنز پايان در جلسه دفاعيه شرکو و مجدداً ا آن که مدت تحصي  وي از حداکثر مجاز بيشتر نشود،

صهي  و ز ادامه تحکه در فرصو تعيين شده نتواند از پايان نامه خود با موفقيو دفاع نلايد، اکند. دانشجويي 

 دريافو مدرک تحصيلي محروم مي شود.

نشهگاه، بهه که توسط هيأت داوران، تعيين شده اسو توسط ساير مراجهع دا تغيير نلره پايان نامه :2تبصره 

 هيچ عنوان مجاز نيسو.

 درج ميگردد. دانشجو نلره پايان نامه به صورت توصيفي در کارنامه :3تبصره 

نشهان ه کارشد که به هر دلي  از تحصي  باز مي ماند، فقط يک گواهي  به دانشجوي کارشناسي -31ماده 

 شود.دانشجو چه دروسي را در چند واحد و با چه نلره اي گذرانده اسو اعطا ميمي دهد 

 

نش آموختهه و با گذراندن واحد هاي درسي و کسب درجه )) قبول(( از پايان نامه خود، دادانشج -32ماده 

 دوره کارشناسي ارشد شناخته مي شود. 

 

راهنلها و )اسهاتيد( ماه پ  از دفاع با تاييد اسهتاد  سهدانشجو موظف اسو حداکثر ظرف مدت  -33ماده 

و بها تحويه  دههد.  مدير گروه آموزشي صالح شده را بها پايان نامهيکي از داوران )به انتخاب هيات داوران( 

پايهان مدير گهروه نلايد در غير اين صورت مشلول جريله مصوب هيات امنا ميگردد.  کام   دانشگاه تسويه

دانشهگاه  سهايو تحصهيالت تکليلهي  در پايان نامه نظر درج مندرجات بر اساب آئين نامه تدوينرا، از  نامه

، مورد بررسي قرار داده و در صورت بي نقص بودن، نسخه اصهلي www.gsa.araku.ac.irبه نشاني  اراک

را براي تکثير و صحافي به دانشجو تحوي  مي دهد. دانشجو پ  از دريافو معرفي نامه از معاونو  پايان نامه

 در نلهوده و به دو زبان فارسي و انگليسهي آمهادهرا  پايان نامهاطالعات نلاية  آموزشي دانشکده موظف اسو

نشههاني  پايگههاه ثبههو اطالعههات پايههان نامههه ههها و رسههاله هههاي تحصههيالت تکليلههي کشههور بهها 

http://thesis.irandoc.ac.ir   و سايو دانشگاه اراک بهه نشهانيhttp://thesis.araku.ac.ir/ نلايهدارد و .

در  پايهان نامههو تاييد فرم دريافو اطالعهات از هر دوسايو  شلاره رهگيري از طريق سيستمپ  از دريافو 

توسهط  پايان نامههمندرجات نگارش پ  از تاييد نهايي  سايو، توسط نلاينده دانشگاه، دانشجو موظف اسو

 پايهان نامههرا طبق مندرجات راهنلاي نگهارش  پايان نامهنسخه از  2 دانشگاه،کارشناب تحصيالت تکليلي 

حاوي نسخه الکترونيکي  CDعدد  6 هلراه با رسيد تاييد شده ثبو اطالعات و کرده دانشگاه اراک، صحافي

 بههمطابق با آئين نامه تدوين نگارش پايان نامه موجود در سهايو تحصهيالت تکليلهي تايپ شده  پايان نامه

 تحوي  دهد.مديريو تحصيالت تکليلي 

جهو ادامه مراح  فراغو از تحصي  و سايو دانشگاه اراک  ثبو پايان نامه در مرکز اسناد و آمار  :1تبصره  

 الزامي اسو.  

www.gsa.araku.ac.ir
http://thesis.irandoc.ac.ir/
http://thesis.araku.ac.ir/
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 جهو صرفه جويي در هزينه، پايان نامه مي تواند بصورت پشو و رو تکثير شود. :2تبصره 

 

 

 

 

 مه ها به شرح زير اسو:نحوه توزيع پايان نا: 3تبصره

 

  استاد راهنلا-1

 CDبصورت 

 

 کتابخانه مرکزي-2

  نسخه صحافي شدهيک بصورت 

 CDعدد 1و 

 

 کتابخانه گروه -3

 CDبصورت 

 استاد مشاور -4

 CDبصورت 

  مديريو تحصيالت تکليلي-5

  CD عدد 1

 

 

 

 دانشجو-6

 CDبصورت 

 کتابخانه دانشکده -7

نسههخه صههحافي  يههک بصههورت

 شده

 

 

 : رنگ جلد پايان نامه براساب هر دانشکده به صورت زير انتخاب شود:4تبصره 

 دانشکده فني و مهندسي: قهوه اي

 دانشکده علوم: زرشکي

 دانشکده علوم انساني: مشکي

 دانشکده کشاورزي: سبز يشلي

 آبيدانشکده علوم ورزشي: 

 

التر ادامهه ره تحصهيلي بهاتواند در دوميارشد  گواهينامه پايان دوره کارشناسيدانشجو با کسب  -34ماده 

 د.تحصي  ده

 

 5قدمهه، مشتل  بهر يهک م دانشگاه اراک کارشناسي ارشددوره  آيين نامهدستور العل  اجرايي  -35ماده 

وراي شه 4/7/1394مورخ  866ارشد مصوب جلسه  نامه آموزشي دوره کارشناسيبر اساب آييناده م 35 ،فص 

    12/1397 /12 مهورخ شوراي تحصهيالت تکليلهي دانشهگاه، 274نظيم و در جلسه ريزي آموزش عالي تبرنامه

بهه 1394-95سهال تحصهيلي نيلسال اول از ه اسو. اين دستورالعل  به تصويب شوراي دانشگاه اراک رسيد

  شود.يغي اعالم مهاي مغاير با آن ملها و بخشنامهنامه، کليه آيينآنبا ابالغ  و الزم االجرا سوسه سال  مدت


