
.مراحل انجام آن به شرح زير است. انتخاب استاد راهنما براساس تعادل بين عالئق دانشجو، برنامه هاي اعضاء گروه و برنامه ها و سياستهاي گروه انجام مي شود

انتخاب استاد راهنما-1•

دانشجو-1-1
عدد3حداكثر توسط استاد 1تكميل فرم - 1

1بر اساس اطالعات فرم 2تكميل فرم - 2

به گروه2و 1تحويل فرم - 3

مراحل أخذ تا دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان

:محدوده زماني تحويل
ارديبهشت سال بعد15ورودي مهر تا 

ورودي بهمن تا اول آذر سال بعد

گروه- 1-2

و پايان نامهبررسي و تاييد عنوان- 1
توسط شوراي گروهانتخاب استاد راهنما

حداكثر تا دو هفته پس (نظر به دانشكدهناعال- 2
)3(فرم شماره-)از دريافت درخواست دانشجو

پس از تاييد دانشكدهدانشجوالن به اع- 3

به استاد راهنماي منتخببالغا- 4

دانشكده- 1-3

اعالم موافقت دانشكده به گروه- 1

موضوع بودجه پايان نامه در تصميم - 2
مسئوليت بودجه . دانشكده بسيار مهم است

پايان نامه برعهده استاد راهنما، گروه و 
.دانشكده است

آموزش كلاعالن نتيجه به - 3



:دانشجو در تهيه پيشنهاد پايان نامه الزم است موارد زير را در نظر بگيرد. مي شودپيشنهاد پايان نامه با فلسفه آشنايي دانشجو به مراحل تحقيق تهيه

.بررسي كامل در موضوع و تحقيقات انجام شده در آن را گزارش دهد–الف 

.دانشجو بايد اشكالهاي كارهاي انجام شده را بيان نمايد- ب

.روش خود را در بررسي موضوع شرح دهد–ج 

.در انجام پايان نامه مطرح نمايداهداف خود را–د 

اعالم تطبيق كار با پيشنهاد پايان نامه. به اين نكات در پيشنهاد پايان نامه دقت كنند و داوري خود را در چارچوب پيشنهاد پايان نامه انجام دهندخود در بررسي اوليه پايان نامهداورانالزم است 
.استضروري براي ادامه كار دفاع از پايان نامه

و دفاع از آنپايان نامه تهيه پيشنهاد - 2•

ماه تمديد  مي شود و يك خود نگرديد اين مدت با شرط كسر شدن يك نمره از نمره نهايي پايان نامه وي تا پيشنهاد پايان نامه در صورتي كه دانشجو تا پايان مهر ماه سال بعد موفق به دفاع از ! 

.مي گردد) نمره2جمعاً (ادامه يابد يك نمره ديگر هم كسربعدشروع ثبت نام ترم چنانچه اين تأخير تا 

دانشجو- 1- 2

) پايان نامهپيشنهاد(4تكميل فرم - 1
با نظارت استاد راهنما

تحويل ويه از استاد راهنماتأييداخذ - 2
به گروه4فرم 

گروه و دانشكده-2- 2

پيشنهاد پايان نامه و اعالن به دانشجوازتعيين زمان دفاع- 1

از پيشنهاد پايان نامه تكميل و ارسال صورتجلسه دفاع- 2
به دانشكده) 5فرم (

دانشكدهتوسطبه آموزشپايان نامهاعالن تصويب پيشنهاد - 3

رسي وضعيت از آموزش و بردانشجودرخواست كارنامه- 4
وي توسط كميته فارغ التحصيلي گروه به موازات آموزشي

فعاليتهاي ديگر

آموزش-3- 2

دانشجو براي قطعيثبت نام- 1
چنانچه نياز به (نامهواحد پايان

اخذ واحد پايان نامه قبل از تصويب 
پيشنهاد پايان نامه باشد، ثبت نام 

انجامصورت مشروط صورته ب
)پذيردمي

ه كارشناسي ارشدادامه مراحل أخذ تا دفاع پايان نام

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان

:!محدوده زماني تحويل

پايان مهر سال بعدحداكثر تاورودي مهر 

اسفند سال بعد15تا ورودي بهمن



روند پژوهش و دفاع از پايان نامه- 3•

دانشجو- 1- 3

با نظارت استاد پس از تاييد پيشنهاد پايان نامهادامه روند پژوهش- 1
راهنما

گروهاستاد راهنما وبه) 6فرم (فعاليتگزارشفرم تكميل و تحويل - 2

نگارش پايان نامه مطابق دستورالعمل مربوطه - 3

استاد راهنما-2- 3

آمادگي دفاع توسط استاد ناعال- 1
و پيشنهاد ) 7فرم شماره (راهنما

حداقل يك  اسامي داوران به گروه
ماه قبل از زمان دفاع

تحويل نسخه نهايي پايان نامه به - 2
گروه

گروه-ب3- 3

به همراه بخش مرتبط پيشنهاد پايان )9(داور اوليهارسال فرم ارزيابي- 1
به مفهوم داور به نظر داوراننسخه نهايي پايان نامه جهت اعالو ننامه

قضاوت اوليه وي از انجام تحقيق و آمادگي پايان نامه براي دفاع و تطبيق
.روز قبل از تاريخ دفاع20آن با اهداف پيشنهاد پايان نامه حداقل 

ضرورت انجام اصالحات و نداوران و در صورت لزوم اعالقضاوت كسب - 2
تعيين تاريخ دفاع از پايان نامه

به )مراه حكم كارگزيني داورانهبه(9و 8تكميل و ارسال فرم شماره - 4
دانشكده 

)11و 10فرم (تنظيم فرمهاي دفاع از پايان نامه - 5

دانشكده-4- 3

به گروه و اعالم موافقت دانشكده با دفاع از پايان نامه و زمان دفاع- 1
آموزش كل دانشگاه

حداقل يك هفته قبل از تاريخ دفاع) 11فرم (نصب اطالعيه دفاع - 2

:وليه جهت پرداخت حق داوري در جلسه دفاع شاملانجام اقدامات ا- 3

همراه حكم كارگزيني به معاونت مالي و ه اعالم اسامي داوران ب- الف
گاهاداري دانش

گيري مراحل پرداخت حق داوري در جلسه دفاعپي- ب

گروه-الف3- 3
تعيين داوران پايان نامه بر اساس ضوابط - 1

.موجود
اعالن موضوع از طريق دانشكده به معاون - 2

اينده تحصيالت تكميليآموزشي جهت انتصاب نم

ادامه مراحل أخذ تا دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان



انتخاب نمره به ضابطه مند بودن دانشجو در امر2ط اين دانشگاه تا بر طبق ضواب. الزم است گروه موارد و عوامل نمره آور در پايان نامه را به دانشجويان اعالم نمايد: تذكر

.تهيه پيشنهاد پايان نامه تعلق مي گيرداستادراهنما و

نتيجه

به مديريت نماينده جلسه دفاع-5- 3
تحصيالت تكميلي

انجام دفاع در تاريخ مقرر و با حضور هيأت داوران - 1

تكميل فرمهاي جلسه دفاع و تحويل به مدير گروه - 2
توسط نماينده تحصيالت تكميلي

اعالم نمره دانشجو به آموزش- 3

دانشجو-6- 3

انجام اصالحات الزم در پايان نامه - 1
با نظارت استاد راهنما و مطابق نظر

)12فرم (داورانهيأت

وران در رابطه با اخذ نظر دا- 2
.اصالحات انجام شده

شكدهگروه و دان- 7- 3

تأييد نسخه نهايي پايان نامه - 1
دانشكده به مدير گروه وتوسط 

.منظور تطبيق آن بر ضوابط موجود

)13فرم (اعالن نتيجه به آموزش - 2

دانشجو- 8- 3

تائيد نحوه نگارش پايان نامه از مسئول مربوطه در آموزش كلاخذ نهايي - 1

و تائيد مجدد مسئول مربوطه از آموزش كل)14(صحافي پايان نامه به تعداد مورد نياز و تحويل آن بر اساس فرم شماره - 2

.ر پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران بر اساس بخشنامه مربوطهثبت اطالعات پايان نامه د- 3

اعالم كد رهگيري به آموزش- 4

تكميل فرم تسويه حساب- 5

ادامه مراحل أخذ تا دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

ميلي صنعتي كرماندانشگاه تحصيالت تك



فارغ التحصيلي-4•
گروه اعالم نمايد كه دوره آموزشي خود را طي نامه اي به) به استثناي پايان نامه و سمينار(دانشجو وظيفه دارد پس از تصويب پيشنهاد پايان نامه و تكميل دروس خود : مرحله اول

.در صورت انجام نشدن اين مرحله مسئوليت اشكاالت فارغ التحصيلي دانشجو به عهده شخص او خواهد بود.تكميل كرده و مراحل زير انجام شود

.مرحله پس از انجام دفاع دانشجو است: مرحله دوم

دانشجو و گروه-4-1

آمادگي گروهبا درخواست دانشجو، -1
از طريق فارغ التحصيليبراي دانشجو را
.نمايدميكل اعالنآموزشبه دانشكده

گروه- 4-3

بررسي كارنامه دانشجو و تطبيق آن با - 3
برنامه دوره تحصيلي 

اعالن فارغ التحصيلي يا عدم آن به - 4
دانشجو و آموزش از طريق دانشكده

دانشجو-4-4

از آموزش فرم تسويه حسابو تكميلاخذ–1

تحويل فرم به آموزش- 2

آموزش كل-4-5

انجام مراحل فارغ التحصيلي دانشجو بر 

اساس ضوابط
نتيجه گيري

آموزش كل-4-2

گروه از طريق هرسال كارنامه دانشجو با- 1
ي بدون مشكل انجام اين مرحله به شرط(دانشكده 

الف به درستي انجام 3-3خواهد شدكه مرحله 
.&)شده باشد

دانشجو و گروه-4-1

مبني بر اتمام دروس با درخواست دانشجو-1
كارنامه گروه بايد از طريق دانشكده ، خود

. نمايدت درخواسآموزش كل از را دانشجو 

گروه- 4-3

ي كارنامه دانشجو و تطبيق آن بررس- 1
با برنامه دوره تحصيلي 

تكميل شدن دورس دانشجو يا اعالن - 2
اقدام الزم جهت رفع كمبود درسي 

دانشجو

آموزش كل-4-2

گروه از طريق هرسال كارنامه دانشجو با- 1
.جهت بررسيدانشكده 



زشي دانشجومشكل آموطرح - 5•

.تكميل فرم به صورت كامل تكميل شود و همه موارد خواسته شده حتي تاريخ نوشته شود@
.آموزش از پذيرش فرمهاي مشكل دانشجويي از دانشجو معذور است#

دانشجو- 1- 5

دانشجو فرم مشكل دانشجويي را از -1
گروه دريافت و مشكل خود را بيان كرده 

.@و خواسته خود را اعالم مي دارد
فرم مشكل دانشجويي را به گروه -2

.تحويل نمايد

گروه-3- 5

و تصوير خود را در مورد مشكل دانشجو بيان گروه نظر - 1
.@مي كند

گروه تطبيق در خواست دانشجو بايد ضوابط را در نظر - 2
در صورت مغايرت درخواست دانشجو با ضوابط . مي گيرد

.به وي اعالم مي نمايد

در صورت عدم مغايرت درخواست دانشجو با ضوابط، - 3
.#ل مي دهدگروه فرم مشكل دانشجو را به دانشكده تحوي

دانشكده-الف4- 5

.شجو تصميم بگيرددانشكده موظف است براساس ضوابط در مورد درخواست دان- 1

در صورت عدم مغايرت درخواست دانشجو با ضوابط، دانشكده مراحل قانوني را - 2
.#براساس ضوابط شروع مي كند

پي گيري پرونده مشكل دانشجو و اعالن نتيجه به دانشجو از طريق گروه- 3

آموزش كل-5- 5

اجراي تصميم گرفته شده- 1

طريق دانشكده و به دانشجو از نتيجهكتبياعالن- 2

گروه

استاد راهنما- 2- 5

استاد راهنما نظر خود را در مورد مشكل - 1
مهم اين است كه استاد . دانشجو بيان مي كند

.@راهنما موضوع را از نظر خود مطرح نمايد

استاد راهنما فرم مشكل دانشجو را به گروه - 2
.#تحويل مي دهد

طرح در شوراي مربوطه-ب4- 5

دستور آموزش كل در توسطدرخواست دانشجو - 1
جلسه مورد نظر قرار مي گيرد و رئيس دانشكده يا 

.معاون آموزشي در شوراي مربوطه مطرح مي نمايد

نياز به تصميم گيري در عدمدر صورت

خاص رابطه با درخواست در شوراهاي

نظير شوراي آموزشي

در صورت نياز به تصميم گيري در 

رابطه با درخواست در شوراهاي خاص 

نظير شوراي آموزشي



دانشجو) ترم پنجم(در خواست سنوات -6•

.مشكل دانشجويي از دانشجو معذور استآموزش از پذيرش فرمهاي#

دانشجو- 1- 6

دانشجو فرم مشكل دانشجويي را از گروه - 1
درخواست سنوات خود را دريافت كرده و
.اعالم مي دارد

استاد راهنمافرم مشكل دانشجويي را به - 2
.#تحويل نمايد

گروه-3- 6

.دانشجو بيان مي كندسنوات گروه نظر خود را در مورد - 1

تطبيق داده ضوابط را بادر خواست دانشجو بايدگروه - 2
، مراتب رااست دانشجو با ضوابطدر صورت مغايرت درخوو

.به وي اعالم نمايد

در صورت عدم مغايرت درخواست دانشجو با ضوابط، - 3
دانشجو را به دانشكده تحويل درخواست سنوات گروه فرم 
.مي دهد

دانشكده-4- 6

.دانشكده موظف است براساس ضوابط در مورد درخواست دانشجو تصميم بگيرد- 1

با موافقت خود را در صورت عدم مغايرت درخواست دانشجو با ضوابط، دانشكده - 2
.به آموزش كل اعالم مي داردارسال ليست دانشجويان تاييد شده 

آموزش كل-6-5

با ضوابطتصميم گرفته شدهموارد مطابقت - 1

به دانشجو از طريق دانشكده و گروهنتيجهاعالن- 2

انجام اقدامات الزم درخصوص اعطاي مجوز انتخاب - 3
واحد در نيمسال مورد نظر

استاد راهنما-2- 6

صورت رضايتاستاد راهنما نظر خود را در- 1
.دانشجو بيان مي كنداز 

، نظر خود اهنما فرم مشكل دانشجوراستاد - 2
و تصوير گزارش هاي ترمي دانشجو را به گروه 

.#تحويل مي دهد


