
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

ام هر ماه باشد و تاييد 20ام تا 10، )330و 328فرمهاي مربوط به پروپزال (ساير زمان تحويل گيري مصوب گرديد، * 

.رددانجام گپس از تاريخ تحويل، توسط گروه مربوطه مدتينيز موضوع پروپزال و تصويب 

ام تا 10)، نيز همين تاريخ (336ه (* مصوب گرديد زمان تحويل گيري فرم مربوط به آمادگي دفاع نهايي از پايان نام

ام هر ماه) باشد. در صورتي كه دانشجو پس از اين تاريخ فرم آمادگي دفاع را به آموزش تحويل دهد، دفاع او به 20

ترم بعد موكول خواهد شد.

ما انتخاب نمايد و : از اين پس، به جهت يكسان نمودن مسير تحقيق، دانشجو مي تواند فقط يك نفررا به عنوان استاد راهن2

در طول مسير تحقيق انتخاب گردد. در ابتدا و يا استاد مشاور نيز حداكثر دو نفر بنا بر پيشنهاد استاد راهنما 

مربوط به پروپزال، مجددا اصالح و مي بايست، فرمهاي ،استاد مشاور پس از زمان تصويب پروپزالنياز به در صورت*

تحويل داده شود.

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:-

به صورت (فرم اعالم نمره) كه در فرم مربوطهنمره دهي براساس نظر اساتيد راهنما، مشاور و داوران صورت مي گيرد 

اعالم مي از روي فرم قرائت نمره ميانگين گيري و،( نماينده تحصيالت تكميلي)مكتوب توسط مدير گروهواختصاصي

گردد.

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

10نمره از 10حداكثرسهم استاد راهنما: 



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

نمره8از 8حداكثر اساتيد راهنما، مشاور و داوران: 

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

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

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

)به بعد98دفاعهاي برگزار شده از پاييز(قابل اجرا براي 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. به ترتيب زيرتحقيقاتي به طور كامل: تيم 1

(نام دانشجو، استاد راهنما و استاد يا اساتيد مشاور).

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

معرفي نمايد."المعي گرگانيموسسه آموزش عالي ": 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

و سپس نام دانشگاهي كه عضو هيات علمي آن هستند، قيد نمايد.المعي سه نام موس

به عنوان مثال:  مدرس مدعو موسسه آموزش عالي المعي گرگاني و عضو هيات علمي دانشگاه مازندران*

استفاده از نمره نام دانشجوي مورد نظر كه قصد در ابتداي نام نويسندگان درج گردد استاد راهنمادر صورتي كه نام * 

درج گردد.ايان نامه را دارد، مي بايست نفردوم مقاله در پ

.فقط به دانشجوي نفر اول اعطا مي گرددامتياز مقالهدر صورتي كه نام دو دانشجو پس از نام يك استاد قرار گيرد، * 

گردد و تاييدساتيد راهنما و مشاور : در صورتي كه تيم تحقيقاتي به صورت ناقص ذكر شده باشد، مي بايست، مقاله توسط ا5

رضايت آنها در خصوص عدم ذكر نامشان به عنوان نويسنده حاصل گردد.  



راهنما و موافقت شوراي *در صورت عدم رضايت يكي از اعضاي تيم تحقيقاتي با ارائه ادله الزم توسط يكي از اساتيد 

١تحصيالت تكميلي پس از كسر
٣

، نمره به دانشجو تعلق مي گيرد.امتياز مقاله

نحوه معرفي صحيح موسسه در مقاالت
توجه شود كه در تركيب ذيل، هيچ يك از واژگان جابجا نشوند.

يمقاالت فارسي:                                                                       موسسه آموزش عالي غير انتفاعي المعي گرگان

Lamei Gorgani Institute of Higher Education :مقاالت التين

شرايط زماني ارائه پذيرش مقاله-

شود را به پايان نامه ميبايست، تا روز دفاع، فعاليتهاي پژوهشي كه منتج به احتساب نمره مقاله در دانشجو مي

هاي مربوط به پذيرش، تا روز دفاع، در اختيار دانشجو قرار نگيرد، انجام رسانده باشد، اما در مواردي كه گواهي

حداكثر بازه زماني قابل قبول در هر مورد به صورت زير تصويب گرديد: 

ها هرمورد تايومو سمپوزيالمللينبياينمره، مل2/0مقاله يكيامنطقه،نمره15/0مقالهيكييدانشجويهايشچاپ مقاله در هما-1
نمره5/0مره و در مجموع حداكثر ن35/0

(مشروط به آنكه در ليست سياه وزارت علوم ���يرغيمجالت خارجيجي،معتبر ترويمقاله در مجله هايقطعيرشپذيگواهياچاپ -2
نمره1تا نباشند) 

نمره5/1تا يالمللينو بيداخليپژوهشيعلميهامقاله در مجلهيقطعيرشپذيگواه-3
ي در خصوص تاييد ارسال مقاله و قرار گرفتن در المللينو بيداخليپژوهشيجي،معتبر ترونامه ارسالي از سوي سردبير مجله هاي علمي -4

مرهن35/0تافرايند داوري
نمره75/0ر حداكثنمره و 4/0هرمورد تا يصنعتهاييتالكثبت اختراع از سازمان ثبت مييديهتايارائه گواه-5
مرهن5/1تا مراجع معتبرثبت اختراع از ييديهتايارائه گواه-6
. (كتاب مورد نمره5/0تا يدانشگاهيرنمره و انتشارات غ1ي تاصفحه توسط انتشارات دانشگاه100چاپ كتاب با حجم حداقل يايگواه-7

).پايان نامه دانشجو باشد و نتايج پايان نامه دانشجو را در بر بگيردمستخرج از نظر، بايد 

بررسي مدرك پذيرش قطعي مقاله در زمان دفاع-
مشروط به آنكه گواهي پذيرش قطعي مقاله همايشي در روز دفاع ارائه شد و حداكثر يك ماه پس از تاريخ دفاع همايش برگزار گردد قابل 1در خصوص بند -

دهي است.نمره
دهي است. مشروط بر آنكه در روز دفاع، گواهي اقدامات اوليه ماه پس از تاريخ دفاع، قابل نمره6تا 3* در خصوص ساير بندها نيز ارائه مستندات قطعي از 

.نظير ارسال مقاله و ..موجود باشد

شرايط محاسبه نمره نگارش كتاب:-

باشد:شرط زير را داشته 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

در صورتي كه يك فصل از يك كتاب كه انتشارات دانشگاهي باشد و به داوري علمي نيز رسيده باشد و حاوي نتايج 

به نمره پايان نامه افزوده مي گردد.امتياز0.75امه دانشجو باشد، نيز با نظر شوراي تحصيالت تكميلي تا سقف پايان ن

تصميم گيري در موردكتابهاي كلي كه انتشارات غير دانشگاهي بوده و يا چندين دانشجو با هدايت يك استاد *

موسسه صورت مي گيرد. تحصيالت تكميليراهنما نگارش نموده اند، با نظر شوراي 

مبني بر اينكه محتواي آن، مستخرج از نتايج پايان نامه است، جهت كتاب مورد نظر پس از تاييد استاد راهنما * 

بررسي به داوران منتخب شوراي تحصيالت تكميلي ارجاع خواهد شد. 

در روز دفاعتوسط دانشجوپايان نامه عدم پذيرش دفاع از-

دانشجو دفاع مناسبي از پايان نامه خود ارائه نداده ،صالحديد داوران و اساتيد حاضر در جلسهدر صورتي كه بنا بر

باشد، نمره اي به دانشجو اعالم نمي گردد، در اين صورت:

از پايان نامه خود دفاع انداورهياتنيمسال فرصت دارد كه با برگزاري مجدد جلسه دفاعيه و حضور يكدانشجو حداكثر

يد.مجدد نما

* مواردي كه در آيين نامه پيش بيني نشده است، در شوراي پژوهشي موسسه قابل بررسي مي باشد.

تحصيالت تكميلي موسسه آموزش عالي المعي گرگانيپژوهش و شوراي 
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