بسمو تعالی
معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی-مدرییت تحصیالت تکمیلی

دستورالعمل اخذ ،اتدیی و اتمام پایان انهم رد م طقع کارشناسی ارشد (بهمه ماه )۲۹۳۱
تؼزیفّ :ز فؼبلیت تحمیمبتی داوشجًی کارشىاسی ارشذ در عبهبًِ آهَسؽی داًؾگبُ (گلغتبى ٍ غیز آى)  ،پایان وامٍ ًبهیدُ هیؽَد (ّز
فؼبلیت تحمیمبتی داًؾدَی کارشىاسی ،پريشٌ ًبهیدُ هیؽَد؛ ّز فؼبلیت تحمیمبتی پضٍّؾی داوشجًی دکتری ،رسالٍ ًبهیدُ هیؽَد).
-1

-2
-3

-4

-5

-6

در اٍلیي گبم اس تؼزیف پبیبى ًبهِ وبرؽٌبعی ارؽد ،ال سم اعت اعتبد (اعبتید) راٌّوب ،ػٌَاى ٍ هؾصقب پبیبى ًبهِ را ثِ ّوزاُ ػٌَاى
هدتوغ/داًؾىدُ ثزعبًٌد ٍ عپظ
پزٍصُ هبدر در فزم ففز تىویل ٍ ثِ تبیید هدیزیت پضٍّؼ هدتوغ/داًؾىدُ ٍ عپظ ؽَرای
هدتوغ/داًؾىدُ گزدد.
تحَیل هدیزیت
* تبصرٌ  :1پبیبىًبهِ ثبید راُ حلی ثزای رفغ هؾىال ٍ ًیبسّبی دفبػی ارائِ ًوبید.
* تبصرٌ  :2درخِ اعتبد راٌّوب (ٍ اػضبء ارسؽیبثی پبیبىًبهِ داًؾدَ) ،حدالل ثبید اعتبدیبری ثبؽد .در خقَؿ هحممبى ٍ
هتصققبى ٍ فبحجٌظزاى خبرج اس داًؾگبُ ،داؽتي هدرن دوتزا الشاهی اعت.
* تبصرٌ  :3اعتبد راٌّوبی پبیبى ًبهِ ثبید اس اعبتید داًؾگبُ فٌؼتی هبله اؽتز ثبؽد.
* تبصرٌ  :4تؼداد پبیبىًبهِّبی وبرؽٌبعی ارؽد تحت راٌّوبئی اعبتید راٌّوب در ّز عبل تحقیلی ًجبید اس پٌح پبیبىًبهِ تدبٍس
ًوبید.
هدتوغ/داًؾىدُ ػٌَاى پبیبى ًبهِ را ثز اعبط فزم ففز در تبثلَ اػالًب داًؾدَیبى اػالم هیوٌد تب تَعظ داًؾدَ
هدیزیت
اخذ گزدد.
هدتوغ/داًؾىدُ ،ػٌَاى پبیبى ًبهِ را ّوزاُ ثب هؾصقب اعتبد (اعبتید) راٌّوب ٍ هؾبٍر ٍ داًؾدَ ،ثز اعبط پزداسػ
هدیزیت
 18750در عبهبًِ گلغتبى ثجت وزدُ ٍ لفل هزثَعِ را فؼبل هیوٌد.
ثِ دلیل رػبیت هالحظب حفبظتی ،در ایي هزحلِ السم ًیغت توبهی اعالػب عبهبًِ گلغتبى تىویل گزدد .اعالػب ضزٍری ػجبرتٌد
اس :هؾصقب وبهل داًؾدَ 5 ،ولوِ اٍل ػٌَاى پبیبى ًبهِ ّوزاُ ثب عِ ًمغِ (هثبل :ارسیبثی رفتبر اوغبیؾی ٍ تزیجَلَصیىی فَالد ،)...
هؾصقب اعتبد (اعبتید) راٌّوب ٍ اعتبد هؾبٍر ( در فَرتی وِ اعتبد هؾبٍر ٍخَد داؽتِ ثبؽد).
ثزای ّز داًؾدَ ضزٍر دارد وِ تب پبیبى ًیوغبل دٍم اٍ ،هزحلِ  3فَق اًدبم ؽدُ ثبؽد .در غیز ایي فَر  ،هْلت لبًًَی داًؾدَ
داًؾگبًُ ،بهِ اخغبر ثِ داًؾدَ ارعبل
در ایي هزحلِ ثِ اتوبم رعیدُ اعت ٍ در ٍّلِ اٍل ،هدتوغ/داًؾىدُ ٍ در ٍّلِ دٍم
خَاٌّد ًوَد.
داًؾدَ فزفت دارد حداوثز ثِ هد یه ًیوغبل تحقیلی (حداوثز تب پبیبى ًیوغبل عَم داًؾدَ)ً ،غجت ثِ تىویل فزم چٌدثزگی
هدتوغ/داًؾىدُ را اخذ ٍ تحَیل هدیزیت
پیؾٌْبدیِ الدام ًوَدُ ٍ تبییدیِ اعتبد (اعبتید) راٌّوب ٍ هؾبٍر ٍ ؽَرای
هدتوغ/داًؾىدُ دّد.
هدتوغ/داًؾىدُ -1 ،فزم چٌدثزگی تبیید ؽدُی پیؾٌْبدیِ داًؾدَ -2 ،فزم تىویل ؽدُی تمبضبی پضٍّبًِ (وِ ثِ
هدیزیت
تبیید ریبعت هدتوغ/داًؾىدُ رعیدُ اعت) CD -3 ٍ ،اعالػب پبیبى ًبهِ را ثزای تحقیال تىویلی داًؾگبُ ارعبل هیًوبید .تبوید
هیؽَد ثِ هٌظَر رػبیت هالحظب حفبظتی ،السم اعت ارسال سٍ مًرد فًق ،صرفا تًسط ت ت داوشکذٌ ي بٍ صًرت
داًؾگبُ ،اس دریبفت ایي اعالػب در خبرج اس چبرچَة فَق ٍ یب تَعظ داًؾدَ هؼذٍر ثَدُ ٍ
محرماوٍ اوجام شًد  .هدیزیت
هَارد را تزتیت اثز ًویدّد .در ایي هزحلِ ،اگز تغییزاتی در ػٌَاى پبیبى ًبهِ یب هؾصقب اعبتید راٌّوب ٍ هؾبٍر در پزداسػ 18750
هدتوغ/داًؾىدُ اًدبم ؽدُ ٍ هَارد تبیید ٍ لفل هیؽَد .خبعز ًؾبى هیؽَد ثؼد اس ػجَر اس ایي هزحلِ،
ٍخَد دارد ،تَعظ
هدتوغ/داًؾىدُ در ایي پزداسػ لبثل اًدبم ًیغت CD .اعالػب پبیبى ًبهِ ،حبٍی خدٍل تىویل
ّیچـگًَِ تغییزاتی اس عَی
ؽدُی سیز در لبلت فبیل اوغل ٍ فمظ ثزای یه ًفز داًؾدَ اعت (تىویل هَارد عتبرُدار ضزٍری هیثبؽد ٍ هبثمی هَارد ،در فَر
ٍخَدٍ ،ارد ؽَد):
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داًؾگبُ ثِ عَر دلیك ،عِ هَرد اعالػب اؽبرُ ؽدُ در ثٌد  6را ثزرعی هیىٌد ٍ در فَر فحت توبهی هَارد ،ػٌَاى پبیبى
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ًبهِ در پزداسػ  18750را تبیید ٍ لفل هیىٌد .ثب ایي وبر ،هزحلِ اٍل تصقیـ پضٍّبًِی داًؾدَ (وِ هٌغجك ثز دعتَرالؼول اثالغی
ریبعت هحتزم داًؾگبُ در ًبهِ  6630/92/358هَرخِ  ،92/4/9هؼبدل ثب  50درفد ول پضٍّبًِ یه داًؾدَی وبرؽٌبعی ارؽد اعت)
داًؾگبُ در ٍخِ هدتوغ/داًؾىدُ وبرعبسی خَاّد ؽد .در فَر ػدم تبیید هدارن عِ-
فؼبل ؽدُ ٍ تَعظ هؼبًٍت آهَسػ ٍ
داًؾگبُ ،الف) پضٍّبًِ فؼبل ًصَاّد ؽد ،ة) ًبهِ اخزاج داًؾدَ ثب تَخِ ثِ اتوبم هْلت لبًًَی ٍی اس عَی
گبًِ ثٌد  6تَعظ
داًؾگبُ فبدر هیگزدد.
 -8ثب اًدبم ثٌد  7فَق ،فزم درخَاعت دفبع داًؾدَ – پزداسػ  -18770در عبهبًِ گلغتبى فؼبل هیگزدد.
ٌّ -9گبهی وِ هزاحل تئَری ٍ ػولی پبیبى ًبهِ ثِ اتوبم رعیدُ ٍ ًگبرػ آى هَرد تبیید اعتبد (اعبتید) راٌّوب ٍ هؾبٍر لزار هیگیزد ٍ
داًؾدَ ،آهبدُ ثزگشاری خلغِ دفبع هیثبؽد ،السم اعت فزمّبی  1الف ٍ 1ة تَعظ داًؾدَ تىویل ؽدُ ٍ پظ اس تبیید فزم  1الف
هدتوغ/داًؾىدُ ؽَد.
تَعظ اعتبد (اعبتید) راٌّوب ،هَارد تحَیل هدیزیت
 -10ثؼد اس الداهب هزحلِ  ،9السم اعت داًؾدَ ثِ پزداسػ  18770گلغتبى هزاخؼِ ًوَدُ ٍ اعالػب فزم درخَاعت دفبع را ثِ عَر
هدتوغ/داًؾىدُ ثزعد.
وبهل تىویل وٌد .اعالػب تىویل ؽدُی داًؾدَ در ایي پزداسػ ،ثبید ثِ تبیید هدیزیت
داًؾگبُ پیگیزی ًوبید.
داًؾگبُ هزاخؼِ ًوَدُ ٍ فؼبلغبسی پزداسػ  18770را اس وبرؽٌبط هزثَعِ در
 -11داًؾدَ ثبیغتی ثِ
داًؾگبُ تبیید ؽدُ ٍ لفل ًوزُ پبیبى ًبهِ اٍ ثبس خَاّد ؽد .آًگبُ ثز
در فَر فحت هَارد ،فزم درخَاعت دفبع داًؾدَ تَعظ
اعبط اعالػب ٍارد ؽدُ در فزم درخَاعت دفبع (پزداسػ  ،) 18770داًؾدَ خلغِ دفبػیِ خَد را ثب تَخِ ثِ همزرا هزثَعِ ثزگشار
هدتوغ/داًؾىدُ هیثبؽد .در صًرتی کٍ
هی وٌد .هغئَلیت ٍ هدیزیت ثزگشاری خلغِ دفبػیِ هٌغجك ثز لَاًیي ٍسار ػلَم ،ثب
قبل از تاییذ پردازش  1877۱تًسط ت ت داوشگاٌ ،جلسٍ دفاعیٍ برگسار شًد ،جلسٍ دفاعیٍ مًرد تاییذ ت ت داوشگاٌ
وبًدٌ ي قفل ومرٌ پایان وامٍ داوشجً باز وخًاَذ شذ ي مًارد مجذدا بایستی در چارچًب رکر شذٌ ،تکرار گردد.

* تبصرٌ  :5ارسؽیبثی پبیبىًبهِ در خلغِی دفبػیِ تَعظ ّیئت داٍراى ،هتؾىل اس اعتبد (اعبتید) راٌّوب ،اعتبد هؾبٍر ٍ حدالل یه
ًفز ًوبیٌدُ ؽَرای تحقیال تىویلی ٍ یه ًفز اس اػضبی ّیأ ػلوی یب هتصققبى داخل یب خبرج داًؾگبُ ثب داؽتي
حدالل هزتجِ اعتبدیبری (ثِ اًتصبة ؽَرای تحقیال تىویلی هزثَعِ) فَر هیگیزد.
* تبصرٌ  :6در فَرتیوِ پبیبىًبهِ ،اس ًظز ّیئت داٍراى ،غیزلبثل لجَل تؾصیـ دادُ ؽَد؛ داًؾدَ هیتَاًد حداوثز در یه
ًیوغبل ٍ در فَرتیوِ اس حداوثز هد هدبس تحقیل ٍی تدبٍس ًىٌد ،پبیبىًبهِ خَد را وبهل ٍ ثبر دیگز در سهبًیىِ ّیئت
داٍراى تؼییي هیوٌٌد اس آى دفبع ًوبیٌد.
* تبصرٌ  :7داًؾدَیی وِ در فزفت تؼییي ؽدُ ًتَاًد اس پبیبىًبهِ خَد ثب هَفمیت دفبع وٌد ،اس اداهِ تحقیل ٍ دریبفت هدرن
تحقیلی هحزٍم هیؽَد.
* تبصرٌ  :8ثِ داًؾدَیی وِ ثِ ّز دلیل اس اداهِ تحقیل ثبس هیهبًد ،گَاّی گذراًدى ٍاحدّبی درعی دٍرُ در فَر درخَاعت
داًؾدَ ،اػغبء خَاّد ؽد.
 -12ثب ثزگشاری خلغِ دفبع هٌغجك ثز اعالػب پزداسػ  ،18770فزمّبی پٌدگبًِ  2الف2 ،ة 5 ٍ 4 ،3،ثبیغتی ثِ عَر وبهل تَعظ
داًؾگبُ ارعبل ؽَد .در ایي لغوت ،السم اعت ًوزُ پبیبى ًبهِ ثز
هدتوغ/داًؾىدُ تىویل ،تبیید ٍ ثِ عَر هحزهبًِ ثزای
هدتوغ/داًؾىدُ در عبهبًِ گلغتبى ثجت ٍ لفل ؽَد.
اعبط فزم  ،3ثز هجٌبی  20تَعظ
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* تبصرٌ  :9پبیبى ًبهِ وبرؽٌبعی ارؽد ثبید ثِ سثبى فبرعی ًَؽتِ ؽَدّ .وچٌیي خْت یىٌَاختی ٍ ّوبٌّگی در ًگبرػ پبیبىًبهِ،
داًؾدَیبى هَظفٌد ثب اعتفبدُ اس شیًٌوامٍ تذيیه پایانوامٍَای تحصیالت تکمیلی ،لزار دادُ ؽدُ در ٍثگبُ داًؾگبُ
( www.mut.ac.irدر بخش هؼبًٍت آهَسػ ٍ تحقیال تىویلی-هدیزیت تحقیال تىویلی) ،تزویت ظبّزی ،تغلغل
ٍ تٌظین ثصؼّبی پبیبىًبهِ ٍ عبیز ًىب ضزٍری را در ًگبرػ ٍ ارائِ پبیبىًبهِ رػبیت ًوبیٌد.
* تبصرٌ  :1۱فحبفی پبیبىًبهِ پظ اس اخذ ًوز ُی لجَلی ٍ اًدبم افالحب ّیأ داٍراى ٍ اخذ هدَس اعتبد راٌّوب ٍ تأیید هدیزیت
هدتوغ/داًؾىدُ اًدبم هیؽَد.
داًؾگبُ ،لفل
داًؾگبُ ٍ ثزرعی فحت آىّبً ،وزُ پبیبى ًبهِ داًؾدَ تَعظ
 -13ثب دریبفت فزمّبی پٌدگبًِ ثٌد  12تَعظ
داًؾگبُ ثز اعبط
خَاّد ؽد .در ایي لغوت ،در فَرتی وِ ثز اعبط فزم  ،4افالحبتی در ػٌَاى پبیبى ًبهِ السم ثبؽد،
داًؾگبُ ثَدُ ٍ در
پزداسػ  ،15210ایي تغییزا را اػوبل خَاّد ًوَد .ثدیْی اعت دعتزعی ثِ ایي پزداسػ فزفب در اختیبر
هَارد خبؿ ٍ ثب رػبیت ؽزایظ ٍ لَاًیي هزثَعِ ٍ الشام داٍراى ثز افالح ػٌَاى ،هَارد الدام خَاّد ؽد.
 -14تبوید هیؽَد وِ حداوثز فزفت هدبس ثزای دفبع اس پبیبى ًبهِ هٌغجك ثز ثٌد  13 ٍ 12فَق ،پبیبى ًیوغبل چْبرم داًؾدَ خَاّد ثَد.
هدتوغ/داًؾىدُ ٍ وویغیَى هَارد خبؿ ٍ در ًظبم ؽجبًِ ،دفبع خَد را تب پبیبى
در هَارد خبؿ ،داًؾدَ هی تَاًد ثب هدَس
هدتوغ/داًؾىدُ ٍ وویغیَى هَارد خبؿ داًؾگبُ ،دفبع هیتَاًد تب پبیبى
ًیوغبل پٌدن اًدبم دّدّ .وچٌیي ثب هدَس ٍ تبیید
ًیوغبل ؽؾن ٍ در ًظبم ؽجبًِ اًدبم گزدد .لغؼب تودید ًیوغبلّبی تحقیلی پٌدن ٍ ؽؾن ثب فالحدید ٍ هدَس اعتبد (اعبتید) راٌّوب
هدتوغ/داًؾىدُ ،هیغز اعت ٍ ثب تَخِ ثِ ارتجبط پبیبى ًبهِّبی وبرؽٌبعی ارؽد ثِ پزٍصُّبی افلی داًؾگبُ ،ضريرت دارد
ٍ
داوشجً حساسیت زماوی اوجام پایان وامٍ را بٍ خًبی درک کىذ .در صًرت صالح دیذ استاد (اساتیذ) راَىما ،حمایت-
َای مالی از پایان وامٍَای ارشذ بعذ از ویمسال چُارم میتًاوذ محذيد یا قطع گردد.

 -15ثب لفل ؽدى ًوزُ پبیبى ًبهِ هٌغجك ثز ثٌد  13فَق ،ثصؼ دٍم پضٍّبًِ وِ ؽبهل  50درفد دٍم پضٍّبًِ داًؾدَ هیثبؽد ،تَعظ
داًؾگبُ ،در ٍخِ هدتوغ/داًؾىدُ وبرعبسی خَاّد ؽد.
داًؾگبُ فؼبل ؽدُ ٍ هجلغ آى تَعظ هؼبًٍت آهَسػ ٍ

تَضیح :هَارد فَق ثِ عَر خالفِ در لبلت فلَچبر پیَعت ،هؾصـ ٍ ارائِ گزدیدُ اعت.
معايوت آمًزش ي تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ -مذیریت تحصیالت تکمیلی
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 -1فزایىد اخذ ،تایید ي اتمام پایان وامٍ در مقطع کارشىاسی ارشد:

اقداهات قاتل انجام،
خارج از ساهانه گلستاى

اقذاهات قابل اًجام
در ساهاًِ گلستاى

تصویة در شورای
ت ت هجتوع/دانشکده

تکویل فرم صفر
توسط استاد راهنوا

اخذ پایاى ًاهِ
تَسط داًشجَ

فعال شدن پژيَاوٍ ايل
تًسط ت ت داوشگاٌ

داشته شزایط دریافت
 %50ايل پژيَاوٍ

گزارش 1290

دفاع اس پایاى ًاهِ
تَسط داًشجَ
فعال شدن پژيَاوٍ
ديم تًسط ت ت
داوشگاٌ
گزارش 1290

داشته شزایط دریافت
 %50ديم پژيَاوٍ

قفل عٌَاى اصلی پایاى ًاهِ ٍ هشخصات افزاد
تَسط تحصیالت تکویلی داًشگاُ پ 18750

تکویل و تایید فرم درخواست دفاع
توسط دانشجو
 +تایید توسط ت ت هجتوع/دانشکده

پ 18770

تکویل و تایید فرم 2الف 2 ،ب 4 ،3 ،و 5
توسط ت ت هجتوع/دانشکده
 CD +پایاى ناهه

قفل ًوزُ
تَسط ت ت
داًشگاُ

اصالح احتوالی عٌَاى
پایاى ًاهِ تَسط ت
ت داًشگاُ پ 15210

تایید فرم درخواست دفاع
توسط ت ت دانشگاه

پ 18770

فعال کزدى ًوزُ پایاى ًاهِ
تَسط ت ت داًشگاُ
ثبت ٍ قفل ًوزُ
تَسط ت ت
هجتوع/داًشکذُ

تا انتهای نیوسال چهارم دانشجو
تا هجوزک م خ :تا انتهای نیوسال ششن

تکویل فرم  1الف توسط دانشجو/استادراهنوا
 +تکویل فرم 1ب توسط دانشجو

قفل عٌَاى اصلی پایاى ًاهِ ٍ هشخصات افزاد
تَسط ت ت هجتوع/داًشکذُ پ 18750

تا انتهای نیوسال
سوم دانشجو

تکویل فزم چٌذبزگی پیشٌْادیِ تَسط داًشجَ
 +تاییذ تَسط اساتیذ راٌّوا ٍ هشاٍر
 +تصَیب در شَرای ت ت هجتوع/داًشکذُ
 +تْیِ  CDاطالعات پایاى ًاهِ تَسط ت ت هجتوع/داًشکذُ
 +تکویل ٍ تاییذ فزم تقاضای پژٍّاًِ تَسط ریاست هجتوع/داًشکذُ

قفل عٌَاى اٍلیِ پایاى ًاهِ ٍ هشخصات افزاد
تَسط ت ت هجتوع/داًشکذُپ 18750

تا انتهای نیوسال
دوم دانشجو

عنواى پایاى ناهه یعنی 5 :کلوه اول ته هوراه  3نقطه
(هثال :ارزیاتی رفتار اکسایش و تریثولوژیکی فوالد )...

