
به نام خدا

اساتيد فرهيخته موسسه آموزش عالي المعي گرگاني

با سالم و تحيات 

در خصوص شرايط زماني دريافت فرمها، آمادگي دفاع تحصيالت تكميليپژوهشي موسسه در حوزه مصوباتاحتراما

رسانده مي شود:استحضار به از پروپزال، دفاع نهايي و نيز اخذ نمره مقاالت مستخرج از پايان نامه و .. 

، موضوع پروپزال و استاد راهنماي خود را 3و پيش از شروع ترم 2دانشجو مي بايست پس از پايان ترم ": برطبق آيين نامه1

را به كارشناس آموزش مربوط به رشته خود 326، فرم پيش از شروع نيمسال سومبنابراين، دانشجويان بايد . "تعيين نمايد

.ارائه دهند
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را به عنوان استاد راهنما انتخاب نمايد و : از اين پس، به جهت يكسان نمودن مسير تحقيق، دانشجو مي تواند فقط يك نفر2

در طول مسير تحقيق انتخاب گردد. در ابتدا و يا استاد مشاور نيز حداكثر دو نفر بنا بر پيشنهاد استاد راهنما 
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مصوب گرديد،  فرم برگزاري جلسات دفاعيه دانشجويان كارشناسي ارشد، يك هفته پيش از برگزاري به منظور آگاهي :3

دانشجويان و شركت در اين جلسات  در سايت موسسه قرار داده شود.

در مورد نمره دهي پايان نامه:-
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:نمره)18.5در روز دفاع ( از نحوه محاسبه نمره پايان نامه

10ز نمره ا10حداكثرسهم استاد راهنما: 

نمره (بر اساس ارائه درست فرمت پايان نامه و اساليدهاي پاورپوينت)0.5حداكثرنماينده تحصيالت تكميلي(مديرگروه):

نمره8از 8حداكثر اساتيد راهنما، مشاور و داوران: 

محاسبه مي گردد.18.5ميانگين نمرات از به اين ترتيب، 



آثار پژوهشي دانشجو در روز دفاع به دانشجو اعالم نمي گردد، اخذ اين نكته مهم: نمره مقاله،كتاب و به طور كل، 

انجام مي گردد.بخش پژوهشبخش از نمره دانشجو  با توجه به آيين نامه پژوهشي موسسه در 

به بعد)95(قابل اجرا براي وروديهاي مهر شرايط محاسبه نمره مقاله:-

محتواي مقاله-

مقاله بايد مستخرج از پايان نامه باشد و اين موضوع، پس از تاييد استاد راهنما و مدير گروه، به بخش پژوهش ارجاع 

(امضا و تاييد استاد راهنما روي صفحه اول مقاله براي تاييد اين موضوع الزامي است).گردد. 

شرايط درج نام نويسندگان�

در بخش نويسندگان ذكر گردد. زيربه ترتيب : تيم تحقيقاتي به طور كامل1

.(/��8� ������ �� ��9�� � �?@(�/ ��9�� �	382�� %�2)

باشد.آموزش عالي المعي گرگانينيز بايد دانشجوي موسسه مسئول مقالهنويسنده:  

معرفي نمايد."موسسه آموزش عالي المعي گرگاني": دانشجو مي بايست قطعا خود را با نام دانشجوي �

ي بايست، قطعا منيز باشدنويسنده مسئول مقالهدر ابتداي نام نويسندگان درج گردد و استاد راهنمادر صورتي كه نام * 

، در معرفي خود، ابتدا دخود را با نام مدرس موسسه المعي گرگاني معرفي نمايند و اگر عضو هيات علمي دانشگاه ديگري باش

ه عضو هيات علمي آن هستند، قيد نمايد.و سپس نام دانشگاهي كالمعي نام موسسه 
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نام دانشجوي مورد نظر كه قصد استفاده از نمره در ابتداي نام نويسندگان درج گردد استاد راهنمادر صورتي كه نام * 

درج گردد.ايان نامه را دارد، مي بايست نفردوم مقاله در پ
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گردد و تاييد: در صورتي كه تيم تحقيقاتي به صورت ناقص ذكر شده باشد، مي بايست، مقاله توسط اساتيد راهنما و مشاور 5

رضايت آنها در خصوص عدم ذكر نامشان به عنوان نويسنده حاصل گردد.  
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شرايط زماني ارائه پذيرش مقاله-



: در مورد مقاالت كنفرانسي دانشجو مي تواند تا يك ماه پس از تاريخ دفاع، گواهي پذيرش را ارائه نمايد كه در مورد 1

مي باشد.0.35و در مورد كنفرانسها و همايشهاي منطقه اي 0.5و در مورد كنفرانسهاي ملي، 0.65كنفرانسهاي بين المللي 
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ماه پس از تاريخ دفاع، گواهي پذيرش را 3در مورد مقاالت مجالت علمي ترويجي و علمي پژوهشي دانشجو مي تواند تا :2

نمره كامل در نظر گرفته مي شود.��١و مجالت علمي پژوهشي ١�٣ارائه نمايد كه در مورد مجالت علمي ترويجي
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مي گردد از داوري كه از سوي برخي مجالت صادرپيش���در مجالت علمي پژوهشي و : در مورد نامه هاي پذيرش مقاله3

نمره به صورت كامل در نظر گرفته 1ماه از تاريخ دفاع)، 3(پس از اييهنمره در ابتدا و پس از داوري و پذيرش ن0.5نيز، 

مي شود.

شرايط محاسبه نمره نگارش كتاب:-

شرط زير را داشته باشد:2كتاب داراي امتياز مي بايست 

.مستخرج از پايان نامه دانشجو باشد و نتايج پايان نامه دانشجو را در بر بگيرد: 1

با انتشارات دانشگاهي چاپ شده باشد و به داوري علمي رسيده باشد.:2

از قسمت امتياز مقاالت به نمره پايان نامه دانشجو نمره 0.75تا سقف تحصيالت تكميليبا نظر شوراي در اين صورت،

داده مي شود.اختصاص
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چاپ كتابشرايط زماني-

مي باشد.ماه پس از تاريخ دفاع3زمان ارائه كتاب با شرايط ذكر شده، حداكثر 
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در روز دفاعتوسط دانشجوپايان نامه عدم پذيرش دفاع از-
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از پايان نامه خود دفاع انداورهياتنيمسال فرصت دارد كه با برگزاري مجدد جلسه دفاعيه و حضور يكدانشجو حداكثر

مجدد نمايد.
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تحصيالت تكميلي موسسه آموزش عالي المعي گرگانيپژوهش و شوراي 
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