
 

 دوره پژوهشی مقررات و ضوابط اجرایی دستورالعمل

 ارشد کارشناسی

 00شماره بازنگري: 

 5از  1صفحه: 

 

 

گذاري و نظارت بر كيفيت   هيات رييسه دانشگاه مبني بر واگذاري امور سياست 28/05/93اجراي مصوبات جلسه مورخ  يدر راستا

 ينامه دوره کارشناس نييهاي دكتري به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و به استناد آ هاي كارشناسي ارشد و رساله نامه پايان

 به شرح ذيل تدوين گرديد. ارشد يدوره کارشناس يت پژوهشضوابط و مقررا ييارشد، دستورالعمل اجرا

 تعاريف -1ماده 

 باشد. يمشهد م ي: منظور دانشگاه فردوسدانشگاه

 يشورا 27/03/1394ون به استناد مصوبه مورخ يسين کميا دانشگاه: يپژوهش و فناور يشورا يليالت تکميون تحصيسيکم

 شود. يل ميدانشگاه تشک يپژوهش و فناور

ل يگروه" تشک يليالت تکميتحص يف شورايل و وظاينامه نحوه تشک وهين شورا بر اساس "شيا گروه: يليالت تکميتحص يشورا

 شود. يم

ط يا در شراي Ph.D يتخصص يدکتر يليبا مدرک تحص يات علمير هيا کارشناس با تجربه غينظر صاحب :ياحرفه متخصص

باسابقه دانشگاه  ين مربيجامعه و همچن يها ر بخشي( در سايا کاربرديتقاضا محور  يان نامه هايارشد )در پا يخاص کارشناس

 . باشد يمگروه  يليالت تکميتحص يد شوراييمورد تا يات حرفهيمهارت و صالح يمشهد که دارا يفردوس

 دانشجو را در طول دوره برعهده دارد.  ييت راهنماياست که مسئول يتخصص يمدرک دکتر يدارا يات علميعضو ه استاد راهنما:

ت مشاوره دانشجو را در ياست که مسئول ياا متخصص حرفهيو  يتخصص يمدرک دکتر يدارا يات علميعضو ه استاد مشاور:

 عهده دارد. نامه بر انيانجام پا

نامه را برعهده دارد.  انيپا يابيت ارزياست که مسئول ياا متخصص حرفهيو  يتخصص يمدرک دکتر يدارا يات علميعضو ه داور:

 گردد. ين و ابالغ ميدانشگاه تدو يارات داور متعاقبا توسط معاونت پژوهش و فناوريف و اختيانتخاب، وظا ييوه نامه اجرايش

 يدر جلسه دفاع حضور م يليالت تکمينده تحصيجلسات دفاع، نما يبه منظور نظارت بر حسن اجرا نماينده تحصيالت تكميلي:

دانشگاه  يمتعاقبا توسط معاونت پژوهش و فناور يليالت تکمينده تحصيارات نمايف و اختيانتخاب، وظا ييوه نامه اجرايشابد. ي

 گردد.  ين و ابالغ ميتدو

 انتخاب استاد راهنما و مشاور  -2ماده 

مسال دوم يگروه حداکثر تا شروع ن يليالت تکميتحص يد شوراييشنهاد دانشجو، موافقت استاد و تاياستاد راهنما به پ -2-1

 شود.ين مييتع يليتحص

 ياستاد راهنما ضرور يباشد برا يليالت تکميم سال آن در تحصيک نيس که حداقل يم سال سابقه تدريداشتن دو ن -1تبصره

 است.

اول و  يشنهاد استاد راهنماي، به پ ازيشود. در صورت ن يگروه انتخاب م يات علميه يان اعضاياول از م ياستاد راهنما -2تبصره

ا خارج از يداخل  يات علميه يان اعضايتواند از م يدوم م يگروه، استاد راهنما يليالت تکميتحص يد شوراييتا

 دانشگاه انتخاب شود. 
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دانشگاه  يها ر گروهيتواند از سا ياول م يگروه، استاد راهنما يليالت تکميتحص يص شورايدر موارد خاص و به تشخ -3تبصره

 انتخاب شود.

الت ينامه و رساله تحص انيو مشاوره پا ييت راهنماين ظرفييبر اساس "دستورالعمل نحوه تع نامه انيپا ييت راهنمايظرف -2-2

 شود.ين مييسه دانشگاه تعيات رئيه 28/10/1393" مصوب جلسه مورخ يليتکم

 شوند. يگروه انتخاب م يليالت تکميتحص يد شورايياول و تا يراهنماشنهاد استاد ياز، استاد)ان( مشاور به پيدر صورت ن -2-3

تواند حداکثر دو استاد مشاور داشته باشد. در هر صورت مجموع استادان راهنما و مشاور از سه نفر  ينامه م انيهر پا -4تبصره 

 شتر نشود.يب

استاد)ان( راهنما و مشاور مقدور نباشد، به  يو مشاوره برا ييل، امکان ادامه راهنماينامه به هر دل انيپا ياگر در طول اجرا -2-4

 يد برايا مشاور جديگروه، استاد راهنما و  يليالت تکميتحص يد شوراييا با درخواست استاد راهنما و تايص گروه يتشخ

 شود.  ين ميينامه تع انيپا

 يا داوري، مشاوره و ييتوانند راهنما يو فرزند( نمک دانشجو )پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر يک از بستگان درجه يچ يه -2-5

 رند.يرا بر عهده گ ينامه و انيپا

 نامه  شنهاده پايانيب پي: انتخاب موضوع و تصو3ماده 

ن و به يياستاد راهنما تع ينامه خود را با هماهنگ انيموضوع پا يليمسال سوم تحصيدانشجو موظف است حداکثر تا شروع ن -3-1

 گروه برساند.  يليالت تکميتحص يب شورايتصو

نامه خواهد  انيب موضوع پاي، منوط به تصويت ضوابط آموزشيضمن رعا يليمسال سوم تحصينام در ن است ثبت يهيبد -1تبصره 

 بود.

 يپژوهش ياستاد)ان( راهنما، محورها ينه تخصصيق دانشجو، سوابق و زمينامه با توجه به عال انيانتخاب موضوع پا -2تبصره 

 رد.يگ يعتف صورت م يدانشگاه و شورا يپژوهش يها تيان اولويصوب گروه و از مم

 باشد. يم يارين بند اختيا يدانشکده، اجرا يو پژوهش يآموزش يبا نظر شورا -3تبصره 

ن و در پرتال يشنهاده را با نظر استاد)ان( راهنما تدويدانشجو موظف است پس از مشخص شدن استاد)ان( راهنما، پ -3-2

د يير گروه ارسال و جهت تايگروه به مد يليالت تکميتحص يب شورايد استاد راهنما و تصوييد تا با تايثبت نما ييدانشجو

 مسال سوم به دانشکده ارسال گردد.يان نيحداکثر تا پا يينها

ت يمذکور برعهده دانشجو و استاد راهنما خواهد بود و در صورت عدم رعا يبند ت زمانيعدم رعا يتبعات احتمال -4تبصره 

 گروه دارد. يليالت تکميتحص ياز به مجوز شورايل دانشجو نيمذکور، ادامه تحص يبند زمان

ات يبا حضور استاد)ان( راهنما، ه يا شنهاده در جلسهيپ ييب نهاياست، تصو يشنهاده ضروريکه دفاع از پ ييدر گروه ها -3-3

 انجام خواهد گرفت. يليالت تکمينده تحصيداوران و نما
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ب يجلسه تصو يگروه مسئول نظارت بر حسن برگزار يليالت تکميتحص يشورا ياز سو يليالت تکمينده تحصينما -5تبصره 

 باشد.  يشنهاده ميد انجام اصالحات پييم صورتجلسات مربوط و تايشنهاده، تنظيپ

شنهاده توسط استاد راهنما به يپ يکيشنهاده، کاربرگ الکترونيب پيا جلسه تصويجلسه دفاع  يگزارک ماه پس از بريحداکثر  -3-4

دانشکده ارجاع  يو ابالغ به معاون/ معاون پژوهش و فناور ييد نهايير گروه، جهت تايد مديير گروه ارسال و با تايمد

 گردد.  يم

 مذکور برعهده دانشجو و استاد راهنما خواهد بود. يبند ت زمانيعدم رعا يتبعات احتمال -6تبصره 

ست با مراجعه به پرتال يبا يابد. دانشجو مي يت ميدانشکده رسم يمعاون/ معاون پژوهش و فناور ييد نهاييشنهاده با تايپ -3-5

 د. ينان حاصل نمايشنهاده خود اطميپ ييب نهاياز تصو ييدانشجو

 باشد. يم ييهمانندجو يبه ارائه گواهشنهاده منوط يپ ييد نهاييتا - 7تبصره 

 نامه  : دفاع از پايان4ماده 

ت ضوابط مربوط نسبت به يآن توسط استاد)ان( راهنما، و رعا يت علمينامه و تاييد کفا انيدانشجو پس از تدوين پا -4-1

 د.ينما ينامه اقدام م انيدرخواست صدور مجوز دفاع از پا

 مجوز دفاع:از جهت صدور يمستندات موردن -4-2

 نامه در قالب مصوب دانشگاه. انيس پاينو شيپ -

 ربط.يد مراجع ذييشده مجوز دفاع مورد تا ليکاربرگ تکم -

 (.https://sabt.irandoc.ac.irشنهاده )يان نامه، رساله و پيثبت پا يشنهاده در سامانه مليثبت پ يگواه -

 ربط.يد مراجع ذيينامه )در صورت وجود( مورد تا انيپا يدستاوردها يابيشده درخواست ارز ليکاربرگ تکم -

 رد.يگ يگروه، با ارائه مستندات مذکور صورت م يليالت تکميتحص يصدور مجوز دفاع توسط شورا -4-3

 ابد.ي يت ميات داوران رسميه، استاد)ان( راهنما، استاد)ان( مشاور و  يليالت تکمينده تحصيجلسه دفاع با حضور نما -4-4

باشند  يار مي)عالوه بر استاد)ان( راهنما و مشاور( با حداقل مرتبه استاد يات علميات داوران متشکل از دو عضو هيه -1تبصره 

تواند  يک داور ميو  ا دانشکدهيک داور از گروه و ي گردند. حداقل ين مييگروه تع يليالت تکميتحص يکه توسط شورا

 از داوران باشد. يکيتواند  يم يليالت تکمينده تحصيانتخاب شود. نما ياز متخصصان حرفه ا

د موضوع را به صورت يل موجه نتواند در جلسه دفاع شرکت کند، بايک از استادان راهنما به داليکه هر  يدر صورت -2تبصره 

تواند جلسه  يگروه م يليالت تکميتحص يگروه برساند. در موارد خاص شورا يليالت تکميتحص يبه اطالع شورا يکتب

 د.يک نفر از استادان راهنما برگزار نمايدفاع را با حضور 

 باشد. يدر موارد خاص عدم حضور استاد)ان( مشاور در جلسه دفاع بالمانع م -3تبصره 

 ماه است. 4نامه حداقل  انيجلسه دفاع پا يخ برگزاريتارشنهاده تا يب پيجلسه تصو يخ برگزاريتار يفاصله زمان -4-5

https://sabt.irandoc.ac.ir/


 

 دوره پژوهشی مقررات و ضوابط اجرایی دستورالعمل

 ارشد کارشناسی

 00شماره بازنگري: 

 5از  4صفحه: 

 

 

 شود. يبرگزار م يقبل يل دانشگاه و با اطالع رسانير تعطيغ يجلسه دفاع در روزها -4-6

 است. يليالت تکمينده تحصيت ضوابط و مقررات بر عهده نماياداره جلسه و نظارت بر حسن اجرا و رعا -4-7

 نامه پايان ي: ارزياب5ماده 

هاي پژوهش، نحوه نگارش  آن، ميزان نوآوري، چگونگي دفاع از يافته ينامه براساس كيفيت علمي و دستاوردها انيارزيابي پا -5-1

 گردد: شود و نتيجه آن به يكي از دو صورت زير تعيين مي د استاد راهنما انجام ميييو ارائه گزارش مورد تا

 خوب، خوب و متوسط(  يليقبول )در يكي از سطوح: عالي، خ

 مردود 

است كه هر يك از داوران حاضر  ينامه و همچنين درجه آن، ميانگين نمرات انيمالك تصميم گيري درخصوص رد يا قبول پا  -5-2

دهند. الزم به ذکر است که داوران هرکدام به طور مستقل و  و استاد)ان( راهنما و مشاور)ان( در جلسه به دانشجو مي

 اهنما و مشاور)ان( در مجموع يك نمره خواهند داشت. استاد)ان( ر

 ل است:يآن به شرح ذ يابيشود و ارزش ينامه در معدل کل دانشجو محاسبه نم انينمره پا -5-3

 قبول با درجه عالي  20تا  19الف( از نمره 

 خوب  يليقبول با درجه خ 99/18تا  18ب( از نمره 

 قبول با درجه خوب  99/17تا  16ج( از نمره 

 قبول با درجه متوسط 99/15تا  14د( ( از نمره 

 مردود 14ه( کمتر از 

ل به يم سال در سقف مدت مجاز تحصيک نيات داوران، حداکثر يد هيينامه دانشجو مردود اعالم شود، با تا انيچنانچه پا -1تبصره 

 نامه خود دفاع کند.  انيدر جلسه دفاع شرکت و از پاشود تا دوباره  يدانشجو اجازه داده م

به دستاوردها بر اساس دستورالعمل  يده باشد. نحوه نمره يم 18آن  ينامه بدون احتساب نمره دستاوردها انيحداکثر نمره پا -5-4

 شود. ي( انجام م1وست ينامه )پ انيپا يبه دستاوردها يده نمره

ک از زبان ي)در هر  يو زبان ي، مطالعات ادبيات و معارف اسالمياله ي)ب( شامل رشته هايعلوم انسان يدر رشته ها -2تبصره 

دانشگاه، حداکثر نمره  يص معاونت پژوهش و فناورير موارد مشابه به تشخيخ، حقوق و ساي، تارينظر يها(، زبانشناس

 باشد.  يم 49/18آن  ينامه بدون احتساب نمره دستاوردها انيپا

 ياحتمال يپوشان ن درصد همييها و تع ت آنيفينامه، ک انين مستخرج بودن دستاوردها از پاييداوران درخصوص تعات يه -3تبصره 

 ند.ينما يها و نمره دستاوردها اظهارنظر م آن

نده يل آن به نماينامه، نسبت به اعمال اصالحات و تحو انيروز پس از دفاع پا 30است دانشجو حداکثر تا  يضرور -5-5

نده يشده از نما نامه اصالح انيافت پايروز پس از در 15ز حداکثر تا يد. استاد راهنما نياقدام نما يليتکم التيتحص
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اعالم  يليالت تکمينده تحصيجه را به نمايشده اقدام و نت د اصالحات اعمالييا عدم تايد يينسبت به تا يليالت تکميتحص

 د.ينما

 باشد. يم يان نامه با کسب درجه قبوليلسه دفاع پاج يخ برگزاري، تاريآموختگ خ دانشيتار -5-6

 : انتشار دستاوردها6ماده 

ت يد استاد راهنما و مطابق ضوابط و مقررات و با حفظ مالکييگردد هر گونه انتشار دستاوردها را با تا يدانشجو متعهد م -6-1

نام دانشجو )نفر اول(، استاد)ان( راهنما و مشاور نامه شامل  انيمستخرج از پا ين دستاوردهايدانشگاه به انجام رساند. همچن

 مشهد باشد. يدانشگاه فردوس ياز استادان راهنما يکيد يسنده مسئول باينو باشد. يم

 باشد.  يدانشکده م يو پژوهش يآموزش يبر عهده شورا يريم گيدر موارد خاص، تصم -1تبصره 

سنده مسئول در مقاله بر يخارج از دانشگاه، نو يها نامه با سازمان انيپا ييدر راهنما يدر صورت وجود قرارداد همکار -2تبصره 

 شود. ين مييدانشکده تع يد معاونت/ معاونت پژوهش و فناوريياساس قرارداد مورد تا

 بالمانع است.  يرانير ايان غيدانشجو يدوم صرفا برا يدرج نشان -3تبصره  

و کتابخانه  يرسان آن را به مرکز اطالع يين و نسخه نهايقالب استاندارد دانشگاه تدونامه خود را در  انيپا يستيدانشجو با -6-2

 باشد: يل ميه نسخ ذيل نموده و صرفا مجاز به تهيدانشگاه تحو يمرکز

 ک نسخه دانشجو يالف( 

 هرکدام از استاد)ان( راهنما يک نسخه برايب( 

 گروه( يليالت تکميتحص يص شورايهرکدام از استاد)ان( مشاور )به تشخ يک نسخه برايپ( 

 گردد( يدانشگاه ارسال م يت توسعه و انتقال فناوريريق مدين نسخه صرفا از طريت کننده )ايک نسخه سازمان حمايت( 

 باشد( ير گروه مربوط مير بر عهده مديت حفظ و عدم تکثياز )مسئوليک نسخه گروه مربوط در صورت نيث( 

ها،  شيها، هما شگاهيآن در نما يا دستاوردهاينامه  انيدانشگاه جهت ارائه پا يکسب مجوز از معاونت پژوهش و فناور -6-3

 است. ينارها و ... الزاميسم

 گردد. يان نامه ميمه رساله/پايده است ضميد استاد)ان( راهنما و دانشجو رسييان نامه که به تاياصالت نامه رساله/پا -6-4

 گردد. ين دستورالعمل نميمشمول ا يدانشکده دامپزشک يعموم يان دکتريان نامه دانشجويپا -6-5

 10/08/1396دانشگاه مورخ  يپژوهش و فناور يشورا ن و در جلسهيتبصره تدو 20ماده و  7در  يين دستورالعمل اجرايا :7 ماده

مصوب  يها شنهادهيپ يد و برايگرد ييد نهاييتاسه محترم دانشگاه ييات ريه 21/01/1397د و در جلسه مورخ يب رسيبه تصو

 باشد. ياالجرا م به بعد الزم 01/07/1397

 

 


