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 دستورالعمل اجرایی سمینار و پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آفاق

 قسمت اول: سمینارهای کارشناسی ارشد

و در  تکمیلپایان نامه  یین استاد راهنمایعتفرم تاییدیه سمینار همانند فرم  ایستیببرای درس سمینار  -1

 پرونده دانشجو بایگانی گردد.

نهایت دانشجو بایستی به صورت سخنرانی و با حضور مدیر محترم گروه باشد و در ارائه سمینار توسط  -2

 .نار خود را تحویل کتابخانه مرکزی دانشگاه نمایدیمبایستی به صورت مجلد شده س

 قسمت دوم: تعیین استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد

تکمیلی با نحوه و کیفیت همکاری، درصد درخواست مدیر گروه و موافقت معاون آموزشی وتحصیالت  -1

 اشتراک و تعداد دانشجوی هر استاد راهنمای پیشنهادی.

اطالع رسانی مدیر گروه به دانشجویان مربوطه در خصوص اسامی و درصد اشتراک هر یک از اساتید  -2

 راهنما.

در صورت صالحدید )تکمیل فرم مربوط به تعیین استاد راهنما توسط دانشجو، استاد راهنمای اول  -3

جهت تایید معاون به اداره آموزش  آن تحویلو و مدیر گروه ایشان تعیین استاد راهنمای دوم و مشاور( 

 .آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 :اشدبچنانچه دانشجویی کتبا خواستار انصراف از ادامه همکاری با استاد راهنمای خود  -4

از تصویب پروپوزال پایان نامه در شورای تحصیالت تکمیلی ارایه شود، با  قبل. اگر درخواست دانشجو 4-1

 بررسی و تایید مدیر گروه مورد قبول است.

از تصویب پروپوزال پایان نامه در شورای تحصیالت تکمیلی ارایه شود، با  پس. اگر درخواست دانشجو 4-2

 ویب پروپوزال مورد قبول است.بررسی و تایید مدیر گروه و به شرط گذشت سه ماه از زمان تص

لزوم رعایت مهلت قانونی برای هر یک از اساتید راهنما و مشاور چنانچه بخواهند از مسئولیت استاد   -5

 راهنمایی یا مشاوره انصراف دهند: 

 الف( استاد راهنمای اول: پس از اتمام پنجمین نیمسال تحصیلی دانشجو.

اتمام چهارمین نیمسال تحصیلی دانشجو و با موافقت کتبی  ب( استاد راهنمای دوم و مشاور: پس از

 استاد راهنمای اول.
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 نگارش پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشدقسمت سوم: 

 .پایان نامه را آماده کندپروپوزال  انشجو زیر نظر استاد راهنمای اولدپس از تعیین استاد راهنما بایستی  -1

 .در شورا مطرح نخواهد گردید مطابق شیوه نامه نگارش نباشد،به هیچ وجه پروپوزالی که  -2

توسط  بایستیپروپوزال پایان نامه که به جنبه غیرتکراری بودن موضوع اشاره دارد،  11-1در قسمت  -3

استاد راهنما در موتورهای جستجوی اینترنت جستجو صورت گیرد و به پیوست پروپوزال های ارسالی به 

به همراه گواهی ثبت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی، مستندات مربوط به عدم تکراری بودن پایان نامه 

 نیز ارسال شود.پیشینه تحقیق 

ها، ارائه گواهی تایید و ثبت پروپوزال ای مشاوره پایان نامهشرط قبولی دانشجویان دکتری تخصصی بر -4

 باشد.می رساله دکترای نامبردگان 

 باشد.می درصد  15حداکثر اشتراک در نظر گرفته برای اساتید مشاور  -5

به هنگام طرح موضوع پایان نامه در جلسه کمیته تخصصی گروه، در صورت صالحدید گروه، دانشجو نیز  -6

 .عوت شود و از پروپوزال پایان نامه خود دفاع نمایدلسه دبه ج

با حضور استاد راهنمای اول یا  باید بررسی و تصویب پروپوزال در کمیته تخصصی گروه آموزشی مربوطه -7

 صورت گیرد.به نیابت از ایشان، استاد راهنمای دوم 

جهت طرح، بررسی و تصویب تصویب شده به همراه صورت جلسه کمیته تخصصی گروه  ارسال پروپوزال -8

در شورای تحصیالت تکمیلی )در این جلسه مدیر گروه به نیابت از استاد راهنما بایستی جوابگوی ابهامات و 

واحد گذرانده شده توسط دانشجو برای تصویب  20رعایت حداقل لزوم  سواالت مطرح شده اعضا باشد(.

 ه پروپوزال نویسی الزامی است.روپوزال در شورای تحصیالت تکمیلی و شرکت در کارگاپ

و تهیه  Irandoc.ac.irایرادات رفع و نسخه نهایی پروپوزال تهیه و در بایستی پس از تصویب پروپوزال،  -9

و جهت امضای معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی به اداره آموزش گواهی ثبت پروپوزال در این سایت 

 تحویل گردد.

 یابد.می از مجموع نمره کل پایان نامه برای ارزشیابی نگارش پروپوزال اختصاص  نمره 5/0 -10

 الزامات صدور مجوز دفاعقسمت چهارم: 
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به ارائه پیشرفت روند کار، هر سه ماه یک بار از زمان تصویب در شورای تحصیالت  یان عزیز موظفدانشجو -1

 و تحصیالت تکمیلی هستند. ت آموزشیتکمیلی و تایید مدیر گروه و تحویل به معاون

 به ازای هر گزارش تحویل نشده از نمره نهایی پایان نامه. 25/0تبصره: کسر 

به حضور در حداقل سه جلسه دفاعیه پیش از اقدام جهت اخذ مجوز دفاع و تکمیل  یان ملزمدانشجو -2

مجوز دفاع از پایان نامه برای به کارشناس تحصیالت تکمیلی موسسه می باشند. های مربوطه و تحویل فرم

گردد که این گواهی را صرفا در جلسات دفاعیه خود آفاق تکمیل نمایند. ولی در رشته می دانشجویانی صادر 

 باشند.حائز شرایط می 98ز تا پایان سال حقوق خصوصی، فرم های تکمیل شده در دانشگاه ارومیه نی

شهریور برای نیمسال  31بهمن برای نیمسال اول و  30رترم)روز قبل از ددالین ه 15حداکثر تا  بایستی -3

دوم( استاد راهنما گزارش قابل دفاع بودن پایان نامه را رسما به آموزش اعالم نماید در غیر این صورت اجازه 

 دفاع به دانشجو داده نخواهد شد.

 

 : نگارش پایان نامه کارشناسی ارشدپنجمقسمت 

طبق فرمت مدنظر دانشگاه و با رعایت کامل موارد خواسته شده )باالخص در نگارش پایان نامه بایستی  -1

 مورد منبع نویسی( صورت گیرد.

 گروه های حسابداری و معماری:پایان نامه  عناوین فصول -2

 گروه حسابداری:

 فصل اول: مقدمه و هدف

 فصل دوم: ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق

 فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 چهارم: تجزیه و تحلیل داده هافصل 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات و در انتهای پایان نامه فهرست منابع، خروجی نرم افزار، سایر  

 هاپیوست

 گروه معماری: -
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 فصل اول: مقدمه و هدف

 فصل دوم: مبانی نظری طراحی معماری

 فصل سوم: بررسی نمونه های موردی و استانداردهای طراحی 

 ارم: تحلیل بستر طراحیفصل چه

 فصل پنجم: فرآیند طراحی 

 دفاعقسمت ششم: صدور مجوز و برگزاری جلسه 

اش در شورای تحصیالت تکمیلی دانشجو به فاصله حداقل سه ماه پس از تصویب پروپوزال پایان نامه -1

 :می باشدباشد که مراحل آن بشرح زیر موسسه، قادر به دفاع از پایان نامه خود می

داور تایید شده توسط استاد راهنمای اول و مدیر گروه به همراه  فرم معرفی اساتیدتهیه و تحویل . 1-1

پرینت نسخه نهایی اصالح شده پایان نامه و تایید شده توسط استاد راهنمای اول به کارشناس 

 تحصیالت تکمیلی موسسه.

اه و به تایید رساندن آن توسط کارشناس سایت دانشگاز وب فرم مربوط به صدور مجوز دفاع. دریافت 1-2

 تحصیالت تکمیلی، مدیر مالی و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی.

. انتخاب داوران پیشنهادی مدیر گروه بر حسب تخصص و موضوع پایان نامه توسط معاون آموزشی 3-1

 و تحصیالت تکمیلی و صدور احکام داوری.

فرم مربوط سخه از پایان نامه به اساتید داور و به تایید رساندن . تحویل احکام داوری به همراه یک ن1-4

 کارشناس تحصیالت تکمیلی. آن فرم ها بهوسط ایشان و تحویل به زمان دفاع ت

. تحویل اصل و کپی گواهی ارائه مقاله به همراه اصل مقاله چاپ شده قبل از برگزاری جلسه دفاع 5-1

 به کارشناس تحصیالت تکمیلی.

 آموزش دانشکده مربوطه جهت تعیین محل برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه.. هماهنگی با مسئول 6-1

ها، . الزام دانشجو به اطالع رسانی زمان دفاع خود از طریق نصب اطالعیه در تابلوی اعالنات دانشکده7-1

 ی جلسه دفاعیه.حداقل سه روز قبل از برگزار دانشگاهسایت دانشگاه و شبکه اجتماعی رسمی وب

دانشگاه توسط دانشجو و  کارشناس تحصیالت تکمیلیهای مربوط به جلسه دفاع از . دریافت فرم8-1

تحویل به نماینده تحصیالت تکمیلی در جلسه دفاع )این فرم ها شامل فرم داوری برای تمام اعضای 

 شد(.هیات داوران، فرم ارزشیابی جمعی و فرم مربوط به صورت جلسه دفاع می با
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 قسمت هفتم: مراحل بعد از جلسه دفاع و فراغت از تحصیل

به تایید و امضا رساندن فرم گواهی انجام اصالحات پایان نامه توسط اساتید راهنما و داور پس از جلسه  -1

 دفاع و نهایتا تایید معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی جهت مجوز صحافی پایان نامه.

 نسخه های مجلد شده پایان نامه ها به دانشگاهدر مورد زمان تحویل  -2

آخرین مهلت برای تحویل نسخ پایان نامه مجلد شده، شش ماه پس از برگزاری جلسه دفاعیه می  -

 باشد.

 نمره کاهش نمره پایان نامه می شود. 1تاخیر در این مهلت مشمول جریمه  -

دفاع خواهند کرد می شود. اما،  به بعد 1/11/97این قانون متوجه تمام دانشجویانی که از تاریخ  -

دانشجویانی که ماقبل این تاریخ دفاع نموده و امورات مربوط به تحویل نسخه های مجلد شده پایان 

 1/11/97نامه را به سرانجام نرسانیده اند، مهلت شش ماهه از تاریخ تصویب این طرح در شورا، یعنی 

 به بعد شروع و الزم االجرا خواهد بود.

ص مدت زمان ارفاقی به دانشجویان جهت ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه و بهره مندی از در خصو -3

 ::امتیازات آن

مقاله در کنفرانس و همایش های مورد تایید وزارتین و نمایه شده در  چاپفرصت شش ماهه برای  -

ISC  5و افزایش نمره پایان نامه به میزان/ ( نمره برای مقاالت متن کاملFull Text چاپ شده ) و

 یده چاپ شده در کنفرانس یا همایش.نمره برای مقاالت چک /25

اله در مجالت مورد تایید وزارتین و افزایش فرصت شش ماهه برای اخذ پذیرش نهایی )اکسپت( مق -

 نمره پایان نامه به میزان یک نمره.

پایان نامه مانند نقشه، طرح  گروه معماری و شهرسازی ملزم به تحویل سندهای مستخرج ازدانشجویان  -4

 می باشند.و ... در یک لوح فشرده همراه پایان نامه به دانشگاه 

پس از ثبت عنوان پایان نامه در ایرانداک، به امضا رساندن برگه تحویل نسخ پایان نامه و به امضا رساندن  -5

وست نموده و تحویل این را پیتطبیق واحد ، مدارک فارغ التحصیلی درخواستی واحد فارغ التحصیالن برگه 

 واحد نماید.

 

 


